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DO STARÉHO 

	 Človek	si	váži	vydobyté	individuálne	slo-
body,	ktoré	sa	stali	predpokladom	jeho	rozvo-
ja,	 ale	 na	 druhej	 strane	 sa	 nestal	 nezávislým	
subjektom	a	 zostáva	 spoločenskou	 bytosťou.	
V	jeho	myslení,	cítení,	jazyku	a	najmä	správaní	
sa	zrkadlia	zložitým	spôsobom	ľudské	tradície	
a	 	 súčasné	 spoločenské	 vzťahy.	 Koronavírus	
a	 opatrenia	 proti	 nemu	 narušili	 vzťahy	medzi	
ľuďmi	na	mikro	aj	makro	úrovni	-	v	dedinách,	
mestách,	 krajoch,	 štátoch	 aj	 medzi	 štátmi.	
A	preto	ťažko	znášame,	že	sa	nemôžeme	hýbať	
ako	 doposiaľ.	 Nie	 dávno	 sme	 vítali	 otváranie	
hraníc	a	o	to	viac	je	nám	ľúto,	keď	sa	zatvárajú.	
	 Druhá	 najväčšia	 európska	 rieka	 Du-
naj	(nemecky Donau,	maďarsky Duna,	srbsky 
a bulharsky Дунав, chorvátsky Dunav,	rumun-
sky a moldavsky Dunărea,	ukrajinsky Дунай 
a grécky Istros)	sa	tým	netrápi.	Od	svojho	pr-
vopočiatku	pod	horou	Breg	v	bavorskom	Čier-
nom	lese	tečie	na	svojej	púti	dlhej	2	857	kilo-
metrovej	dlhé	geologické	doby	bez	obmedzení.	
Zavlažuje	brehy	desiatich	štátov,	ktorých	bás-

nici	 ju	ospevovali.	Pretína	tri	miliónové	mestá	
a	štyri	metropoly.	Stala	sa	symbolom	trvalého	
spojenia	veľkej	časti	starého	kontinentu.	Milió-
ny	 rokov	 prekonáva	 suché	 letá	 a	 v	modernej	
dobe	aj	priehrady.	
	 Sťahujú	 sa	 vtáky,	 ľudia,	 národy,	 ale	 aj	
rieky.	Dunaj	netiekol	vždy	pod	Devínom.	Staré	
koryto	 si	 vytvoril	 na	 prelome	 treťohôr	 a	 štvr-
tohôr	 o	 desať	 kilometrov	 južnejšie,	 na	 mies-
te	 Carnuntskej	 brány	 v	 Dolnom	 Rakúsku.	 Až	
v	mladšej	geologickej	dobe	sa	posunul,	preťal	
západný	 cíp	 Karpát	 a	 oddelil	 Hundheimerské	
vrchy	od	Malých	Karpát.	Ale	tečie	naďalej.	
	 Iste	príde	deň,	keď	sa	znovu	otvoria	hrani-
ce,	ľudia	sa	budú	stýkať	intenzívnejšie,	začne-
me	žiť	omnoho	hodnotnejšie,	hoci	sa	už,	ako	
ten	Dunaj,	nevrátime	do	starého	koryta.

Svetozár Krno

KORYTA SA 
NEVRÁTIME

Zdroj:	www.nasa.gov/centers/marshall/history/apollo11_140718

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Far%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Srb%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bulhar%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rumun%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rumun%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajin%C5%A1tina
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The article deals with the concept of authoritarianism and oligarchy in 
the 21st century. Through the theories of authoritarianism and theories of 
integration it discusses the return of elements of authoritarianism to the 
ruling and political systems of European countries. The article is based on 
the premise that democracy is suppressed or never was fully implemented 
in Eastern Europe, rather, we can speak of a hidden oligarchy and that 
means, authoritarianism never disappeared and was never displaced by 
democracy.

ČASŤ II. 

	 V	 rokoch	 2005	 až	 2015	 sme	 zaznamena-
li	 v	 rámci	 vývoja	 politických	 systémov	 jav,	 ktorí	
niektorí	 teoretici	nazývajú	„demokratická	 recesia“1 

a	v	roku	2018	Freedom	House	vydal	vyhlásenie,	že	
od	 roku	2006	do	 roku	2018	až	„113	krajín“	sveta	
vykázalo	 „čistý pokles“	 politických	 práv	 a	 slobôd	
a	 len	 62	 zaznamenalo	 „čisté zlepšenie“	 v	 tejto	
oblasti2.	 Vnímajúc	 toto	 vyhlásenie,	 spolu	 s	 uve-
domením	 si	 nárastu	 nerovnosti	 v	 spoločnosti,	 ve-
dúcu	 k	 jej	 oligarchizácii,	 vyzerá	 dnes	 Fukuyamov	

optimizmus	 z	 konca	minulého	storočia	o	 víťazstve	
„liberálnej“	 demokracie	 nad	 autoritárstvom	 a	 oli-
garchiou	 ako	 zlý	 vtip3.	 Po	 celom	 svete	 zazname-
návame	nástup	oligarchie	a	autoritárstva	v	menšom	
či	väčšom	rozsahu.	Napriek	finančnej	kríze	z	rokov	
2007-2008,	 zaznamenávame	 nárast	 vplyvu	 najmä	
finančnej	 oligarchie,	 pociťujeme	 pokles	 reálnych	
miezd,	spôsobujúci	elimináciu	strednej	triedy	a	eli-
mináciu	 „strážcov“	 poznania	 sociálnymi	 sieťami,	
ktorá	 spôsobuje	merateľný	 pokles	 kritického	mys-

Zdroj:	https://www.istockphoto.com/
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lenia	 a	 nárast	 idiotizácie	 spoločnosti,	 ktorá	 začína	
spochybňovať	očividné,	 rokmi	overené	 fakty	a	verí	
rôznym	hoaxom	a	 tzv.	 fake	news.	Sám	Fukuyama	
zaznamenáva,	 že	 najmä	 v	 rozvinutých	 demokraci-
ách	sa	hospodárska	nerovnosť	dramaticky	zvýšila,	
pretože	výhody	rastu	plynuli	predovšetkým	bohatým	
a	vzdelaným	osobám	a	rastúci	objem	tovaru,	peňazí	
a	ľudí,	pohybujúcich	sa	z	jedného	miesta	na	druhé,	
priniesol	 ničivé	 zmeny4.	 Napriek	 všetkým	 týmto	
znakom	a	varovaniam,	si	akosi	nechceme	pripustiť,	
že	nám	demokracia	upadá	a	mení	sa	na	autoritársky	
systém.	 Namiesto	 priameho	 pomenovania	 stavu,	
hovoríme	 o	 hybridných	 režimoch,	 semiautoritariz-
me,	 mäkkom	 autoritarizme,	 volebnom	 autoritariz-
me,	semidemokraciách,	virtuálnych	demokraciách,	
pseudodemkraciách,	 volebných	 demokraciách,	
defektných	a	illiberálnych5,	respektíve	chorých	de-
mokraciách6.	Nevypovedá	nám	hojnosť	týchto	poj-
mov	niečo	o	kríze	demokracie	a	snahe	predstierať	
jej	 úspechy	 v	 záplave	 rôznych	mien?	Nevypovedá	
to	skôr	niečo	o	aktivizácii	a	vzostupe	autoritarizmu	
naprieč	svetom?	Pozrime	sa	na	niektoré	bližšie.

	 V	 prípade	 hybridných	 režimov	 hovoríme	
o	 zmiešanom	 type	 politického	 systému,	 ktorý	 sa	
často	vytvára	v	dôsledku	neúplného	prechodu	z	au-
toritárskeho	 režimu	 na	 demokratický.	 Tieto	 režimy	
zvyknú	 kombinovať	 autokratické	 prvky	 s	 demo-
kratickými,	 môžu	 súčasne	 viesť	 politické	 represie	
a	 organizovať	 pravidelné	 voľby.	 Pojem	 „hybridný	
režim“	 vychádza	 z	 polymorfného	 pohľadu	 na	 poli-
tické	režimy,	ktoré	sú	v	rozpore	s	dichotómiou	au-
tokracie	alebo	demokracie.	Hybridné	režimy	sú	cha-
rakteristické	pre	krajiny	zdrojov	–	príkladom	sú	tzv.	
petro-štáty.	Takéto	režimy	sú	stabilné	a	húževnaté.	
Pozornosť	 teoretikov	 je	 venovaná	 dekoratívnej	 po-
vahe	demokratických	 inštitúcií,	 kedy	voľby	nevedú	
k	zmene	moci	a	opozícia	v	parlamente	hlasuje	rov-
nako	 ako	 strana	 vládna,	 so	 špeciálnym	prístupom	
k	médiám.	Na	 základe	 týchto	 čŕt	 vyvodzujú	 záver,	
že	 základom	 hybridných	 režimov	 je	 autoritárstvo	
so	 sklonom	 k	 diktatúre	 a	 pomerne	 nízkou	mierou	
použitia	násilia.	 Inštitút	volieb,	pluralizmus	a	určitý	
stupeň	 slobody	 médií,	 ako	 aj	 občianske	 slobody	
a	 priestor	 pre	 opozíciu	 vzbudzujú	 v	 mnohých	 ich	
občanoch	pocit,	že	žijú	v	demokraciách	a	pomáhajú	
tak	režimu	prežiť	a	pretrvávať7.	

	 Pojem	defektná	alebo	chybná8	demokracia	za-
viedli	 politológovia	Wolfgang	Merkel,	 Hans-Jürgen	
Puhle	a	Aurel	S.	Croissant	 začiatkom	21.	storočia	
a	má	označovať	politický	systém,	ktorý	sa	objavuje	
v	priebehu	tretej	vlny	demokratizácie	a	v	ktorom	sa	
síce	 uskutočňujú	 demokratické	 voľby,	 ale	má	 rôz-
ne	nedostatky	napríklad	v	oblasti	práva	na	účasť	či	
slobodu,	alebo	v	oblasti	kontroly	násilia.	Cieľom	vý-
skumu	uvedených	politológov	bolo	spresniť	rozdiel	
medzi	totalitnými,	autoritárskymi	a	demokratickými	
systémami	v	súvislosti	s	transformáciou	východo-
európskych	krajín,	ktoré	sa	v	 tom	čase	 teoretikom	
nevošli	 do	 žiadnej	 z	 predchádzajúcich	 škatuliek.	
Nebolo	ich	možné	zaradiť	do	žiadnej	z	predchádza-
júcich	kategórií,	keďže	ešte	nespĺňali	všetky	normy	
charakterizujúce	liberálne	demokracie,	ale	na	druhej	
strane	politická	korektnosť	nedovoľovala	klasifikovať	
ich	ako	autoritatívne,	či	totalitné9.	

	 Táto	 teória	 vychádza	 z	 Merklovej	 koncepcie	
vnorenej	 demokracie,	 ktorá	 tzv.	 rozvinuté,	 stabilné	
a	 fungujúce	 demokracie	 chápe	 ako	 systémy	 vlád,	
skladajúcich	 sa	 z	 piatich	 vzájomne	 prepojených	
podmienok,	 a	 to:	 a)	 demokratický	 volebný	 režim,	
b)	 režim,	 zaručujúci	 právo	 politickej	 participácie,	
c)	režim	občianskych	slobôd,	d)	inštitucionálne	za-
bezpečenie	kontroly	násilia,	e)	záruka,	že	demokra-
ticky	 zvolení	 zástupcovia	 budú	mať	moc	 efektívne	
vládnuť10.	 Systémy,	 v	 ktorých	 zaznamenáme	 od-
chýlky	v	týchto	podmienkach,	ako	napríklad,	že	vlá-
da	sa	síce	odvodzuje	od	demokratických	volieb,	ale	
chýba	kontrola	zákonnosti	a	efektívna	ochrana	zá-
kladných	práv,	môžu	byť	ešte	stále	demokraciami,	
ale	s	určitou	chybou	alebo	defektom.	Ide	o	„vládne 
systémy, ktoré sa vyznačujú existenciou do znač-
nej miery fungujúceho demokratického volebného 
režimu na reguláciu prístupu k moci, ale narušením 
funkčnej logiky jednej alebo viacerých podmienok 
strácajú doplnkovú podporu, ktorá je nevyhnutná 
pre fungujúcu demokraciu na zabezpečenie slobo-
dy, rovnosti a kontroly“11.

	 Na	 základe	 svojej	 analýzy	 Merkel	 vo	 svojej	
štúdii	uvádza	štyri	 základné	 typy	demokracií	s	de-
fektom:

•	exkluzívne	 demokracie	 –	 vylučujú	 z	 výkonu	
všeobecného	volebného	práva	jeden	alebo	viac	
segmentov	dospelých	občanov;

•	illiberálne/choré	demokracie	–	porušujú	zása-
du	právneho	štátu,	ústavné	normy	majú	malý	
vplyv	na	výkon	exekutívy,	 legislatíva	a	exeku-
tíva	nie	 je	dostatčne	vyvážená	súdnou	mocou	
a	jednotlivé	občianske	práva	sú	buď	čiastočne	
pozastavené,	alebo	ešte	neboli	zavedené;

•	delegatívne	 demokracie	 –	 narúšajú	 rovno-
váhu	moci,	kde	legislatíva	a	súdnictvo	má	len	
obmedzenú	kontrolu	nad	exekutívou	a	moc	sa	
posúva	v	prospech	exekutívy,	

•	enklávne	 demokracie	 –	 buď	 ústavne,	 alebo	
iným	spôsobom	vylučujú	demokraticky	zvole-
ných	zástupcov	z	rozhodovania	o	konkrétnych	
sektoroch	v	prospech	armády,	partizánov,	mi-
lícií,	podnikateľov,	veľkostatkárov	alebo	nadná-
rodných	korporácií.	Ide	o	regionálne	špecifický	
typ,	špecifický	pre	Latinskú	Ameriku	a	juhový-
chodnú	Áziu.12

	 To,	ako	a	kedy	sa	štát	dostane	do	stavu	de-
fektnej	demokracie,	je	individuálne	a	líši	sa	od	prípa-
du	k	prípadu.	Opakujúcim	sa	znakom	je	geografická	
poloha	štátu	a	vplyv	okolia	v	danom	regióne.	Ďalší-
mi	faktormi	sú	cesta	k	modernizácii	a	jej	dosiahnutá	
úroveň,	hospodárske	trendy,	sociálny	kapitál,	poli-
tické	inštitúcie	a	vzdelanostná	úroveň	obyvateľstva.	
	 Podľa	Merkelovej	 analýzy	 najviac	 defektných	
demokracií	 vykazuje	 typ	 illiberálnej	 alebo	 chorej	
demokracie.	 Pojem	 illiberálna	 demokracia	 použil	
v	 roku	 1997	 Fareed	 Zakaria	 v	 článku	 pre	 časopis	
Foreign	Affairs	pod	názvom	The Rise of Illiberal De-
mocracy, kde	 napísal,	 že	 „od Peru k Palestínskej 
autonómii, od Siera Leone po Slovensko, od Pa-
kistanu po Filipíny, pozorujeme v medzinárodnom 
živote vzostup znepokojujúceho fenoménu – illibe-
rálnej demokracie“13, ktoré	 čoraz	 viac	 obmedzujú	
slobody	ľudí,	ktorých	reprezentujú.	Zatiaľ	čo	na	Zá-
pade	 sú	 podľa	 neho	 občianske	 slobody	 a	 volebné	
demokracie	spojené	nádoby,	inde	vo	svete	sa	tieto	
dve	koncepcie	rozchádzajú.	Demokracia	bez	ústav-
ného	liberalizmu	vedie	k	centralizovaným	režimom,	
erózii	 slobody,	 k	 etnickej	 konkurencii,	 konfliktom	
a	 vojne.	 S	 cieľom	 odradiť	 od	 takejto	 cesty	 a	 pod-
poriť	rozvoj	liberálnych	demokracií	prostredníctvom	
„slobodných	a	spravodlivých“	volieb,	Zakaria	navr-
huje,	aby	medzinárodné	spoločenstvo	a	hlavne	USA	
ukončili	 svoju	 posadnutosť	 hlasovaním	a	podporili	
postupnú	 liberalizáciu	spoločnosti.	Odporúča	 inšti-
túcie	ako	Svetová	obchodná	organizácia	či	Federál-
ny	 rezervný	 systém	 a	 súdnu	 kontrolu	moci,	 ktorá	
demokraciu	 podporí	 a	 obmedzí	moc	 ľudí,	 ktorí	 by	
pre	ňu	mohli	byť	nebezpeční14.	Zakaria	napísal	svoj	
príspevok	v	čase,	keď	sa	medzi	pojmami	illiberálna	
demokracia	a	pseudodemokracia	dávalo	znamienko	
rovná	sa.	Dnes	týmto	pojmom,	alebo	jeho	synony-
mami	ako	čiastočná	demokracia,	chybná	demokra-
cia,	demokracia	nízkej	intenzity,	prázda	demokracia	
alebo	 riadená	 demokracia,	 označujeme	 celý	 rad	
krajín	a	režimov15,	kde	demokracia	upadá.	V	týchto	
režimoch	sa	síce	konajú	voľby,	ale	v	konečnom	dô-
sledku	 zvolení	 reprezentanti	 nerešpektujú	 základné	
politické	 práva,	 najmä	 slobodu	 prejavu	 a	 slobodu	
zhromažďovania	a	demokratické	princípy,	 ktoré	sa	
im	darí	účinne	obmedzovať.	Takéto	vlády	môžu	byť	
dokonca	presvedčené,	že	majú	mandát	takto	konať,	
keďže	 boli	 do	 funkcie	 zvolení,	 čo	 opozícii	 sťažuje	
možnosť	plniť	si	svoju	funkciu.	Vláda	má	tendenciu	
centralizovať	moc	 aj	 vo	 vertikálnej	 rovine	 smerom	
k	miestnej	samospráve,	médiá	takýto	režim	podpo-

Typ Poškodená časť režimu Príklady 

Exkluzívna	demokracia
volebný	režim,

politické	právo	na	účasť
Brazília,	Thajsko,	Guatemala,	Lotyšsko	

Illiberálna/chorá	demokracia
občianske	slobody,	
právny	štát

Albánsko,	Bolívia,	Bulharsko,	Chorvátsko,	
Honduras,	Macedónsko,	Mexiko,	
Moldavsko,	Panama,	Peru,	Rumunsko,	
Rusko,	Slovensko

Delegatívna	demokracia
horizontálna	kontrola	
násilia

Argentína,	Južná	Korea	

Enklávna	demokracia efektívne	riadenie	vlády Čile,	Ekvádor,	Indonézia

Tabuľka č. 1: 4 typy chybných demokracií podľa W. Merkela

Zdroj:	MERKEL,	W.	(2004):	Embedded and Defective Democracies.	s.	49-51
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rujú,	 občianska	 spoločnosť	môže	 čeliť	 zákonnému	
znevýhodňovaniu	až	po	úplný	zákaz	a	voči	kritikom	
a	 opozícii	 môže	 byť	 použitý	 byrokratický	 aparát,	
ekonomický	 tlak,	 zastrašovanie,	 kriminalizácia,	
uväznenie,	až	po	násilie.16

	 Choré/illiberálne	 demokracie	 sa	 môžu	 zrodiť	
z	 konsolidovaných	 liberálnych	 demokracií	 rovna-
ko,	 ako	 z	 autoritárskych	 štátov.	 Pripomenul	 to	 aj	
Viktor	 Orbán	 vo	 svojom	 prejave	 po	 znovuzvolení	
v	roku	2014,	kedy	vyhlásil,	že	budúcnosť	Maďarska	
leží	v	 illiberálnom,	neliberálnom	štáte.	Ten	vo	vše-
obecnosti	 nezamieta	 základné	 princípy	 liberalizmu	
ako	sloboda,	ale	neprijíma	 ich	ako	ústredný	prvok	
organizácie	štátu,	namiesto	toho	zahŕňa	iný,	osobit-
ný	národný	prístup.	Ako	príklady	úspešných	krajín	
uviedol	Singapur,	Rusko,	Turecko	a	Čínu,	z	ktorých	
ani	 jeden	nie	 je	 liberálny	a	niektoré	nie	 sú	ani	 de-
mokraciami.17

	 V	súčasnosti	máme	vo	svete,	ako	už	bolo	uve-
dené,	celé	spektrum	takýchto	režimov	–	od	takých,	
ktoré	možno	považovať	za	takmer	liberálne	demok-
racie,	až	po	otvorené	diktatúry.	Demokratický	opti-
mizmus	90tych	rokov	minulého	storočia	vystriedala	
honba	na	výhovorky	a	mená,	ktoré	by	pomenovali	
takýto	vývoj.	Príkladom	môžu	byť	integračné	teórie,	
ktoré	k	problematike	nástupu	autoritarizmu	v	Euró-
pe	pristupujú	parciálne.	Ako	výzvu	legitimity	Európ-
skej	 únie	 vnímajú	 illiberálne	ohrozenie	nezávislosti	
súdnictva,	 oddelenia	 mocí	 a	 ochrany	 základných	
slobôd	 v	Maďarsku	 a	 Poľsku.	 Toto	 ohrozenie	 síce	
podkopáva	základné	hodnoty	EÚ,	ale	nepredstavuje	
hrozbu	pre	jednotný	trh.	Pozorujeme,	že	medzivlád-
na	 perspektíva	 sa	 zaoberá	 vysvetľovaním	 ťažkostí,	
spojených	s	uvalením	sankcií	na	Poľsko	a	Maďarsko	
v	zmysle	článku	7	Zmluvy	o	Európskej	únii,	 keďže	
obe	vlády	sú	pripravené	recipročne	vetovať	akýkoľ-
vek	 takýto	návrh	a	pokus	voči	sebe.	Celý	problém	
spočíva	 v	 tom,	 že,	 hoci	 pri	 zavádzaní	 tohto	 člán-
ku	sa	počítalo	s	tým,	že	v	súvislosti	s	východným	
rozšírením	by	mohla	v	rámci	vnútorných	záležitostí	
štátu	 nastať	 situácia	 s	 potláčaním	 práv	 a	 slobôd	
a	narúšaním	demokratických	pravidiel,	členské	štá-
ty	si	pri	tvorbe	tohto	článku	zachovali	výlučné	právo	
konečného	 rozhodnutia	 o	 sankciách	 ako	 poistku,	
ak	 by	 sa	 do	 podobnej	 situácie	 dostal	 ktorýkoľvek	
z	 nich.	 Zároveň	 v	 tejto	 oblasti	 chýba	 sekundárna	
legislatíva,	ktorá	by	umožnila	Komisii	alebo	Európ-
skemu	súdnemu	dvoru	(ESD)	v	takýchto	prípadoch	
konať.	Možno	konštatovať,	 že	 týmto	spôsobom	sa	
členské	štáty	postarali	o	to,	aby	nadnárodné	orgá-
ny	nemohli	zasahovať	do	ich	vnútorného	ústavného	
nastavenia	a	jeho	zmien18.

	 Neo funkc ioná lna	
perspektíva	 poukazuje	 zas	
na	možnosti	 nadnárodného	
aktivizmu	 Komisie	 a	 Súdu.	
Komisia	 v	 septembri	 2018	
požiadala	 ESD	 o	 pozasta-
venie	 výkonu	 zákona,	 kto-
rým	sa	poľská	vláda	snažila	
paralyzovať	 Najvyšší	 súd,	
keď	 ním	 znížila	 dôchodko-
vý	 vek	 sudcov	 a	 umožnila	
ministrovi	 spravodlivosti	
sudcov	 prepúšťať.	 ESD	
Komisii	 v	 októbri	 vyhovel	
a	 v	 novembri	 poľská	 vláda	

zákon	 zrušila	 a	 sudcom,	 ktorých	 prepustili,	 obno-
vila	funkcie.	V	prípade	Maďarska	zas	Komisia	vyu-
žila	svoje	právomoci	v	oblasti	hospodárskej	súťaže	
a	zabránila	tak	vláde	sankcionovať	nezávislé	televíz-
ne	 spoločnosti	 daňou	 z	 reklamy.	 V	 apríli	 2018	 sa	
Komisia	 pokúsila	 chrániť	 novinárov	 v	 illiberálnych	
spoločnostiach	prostredníctvom	smernice	o	ozna-
movateľovi,	 ktorá	 by	 od	 členských	 štátov	 vyžado-
vala	 vytvorenie	 rámca	 na	 ochranu	 jednotlivcov,	
ktorí	nahlásia	ohrozenie	verejného	záujmu.	Aktívny	
v	tejto	oblasti	bol	aj	samotný	Európsky	súdny	dvor,	
ktorý	posudzuje	niekoľko	prípadov	s	dôsledkami	pre	
illiberálne	 vlády.	 V	 rozsudku	o	 posudzovaní	 preju-
diciálnej	otázky	z	februára	2018,	či	dočasné	zníže-
nie	platov	sudcov	v	Portugalsku	neohrozuje	právny	
štát,	ESD	zaviedol	všeobecnú	povinnosť	členských	
štátov	zaručiť	nezávislosť	súdov.	Stanovený	princíp	
je	 jednoduchý	 a	 pritom	 presvedčivý:	 vnútroštátne	
súdy	sú	neoddeliteľnou	súčasťou	európskeho	sys-
tému	autoritatívneho	 rozhodovania,	a	 teda	„záruka 
nezávislosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súd-
neho konania...sa vyžaduje nielen na úrovni EÚ...
ale aj na úrovni členských štátov, pokiaľ ide o vnút-
roštátne súdy“19.	 Po	 tomto	 rozhodnutí	 už	 poľská	
vláda	 nemôže	 tvrdiť,	 že	 jej	 súdne	 reformy	 nepod-
liehajú	jurisdikcii	EÚ.	Otvorila	sa	ním	cesta	prenosu	
prípadov,	týkajúcich	sa	nezávislosti	vnútroštátnych	
súdov,	pred	ESD20.	Ešte	významnejšie	je	predbež-
né	rozhodnutie	ESD	z	júla	2018,	ktoré	zakazuje	sud-
com	vnútroštátnych	súdov	vydať	na	základe	Európ-
skeho	zatykača	osoby	do	iného	členského	štátu	EÚ	
v	prípade,	 že	majú	dôvodné	podozrenie,	 že	súdny	
systém	daného	štátu	je	ohrozený	a	že	vydaná	osoba	
by	nebola	vystavená	spravodlivému	súdnemu	pro-
cesu21.	 Návrh	 na	 začatie	 prejudiciálneho	 konania	
predložil	sudca	Najvyššieho	súdu	v	Írsku,	ktorý	od-
mietol	príkaz	na	vydanie	poľského	občana	z	dôvodu,	
že	poľská	vláda	oslabila	nezávislosť	svojho	súdneho	
systému.	 ESD	 v	 tomto	 rozsudku	 nielenže	 potvrdil	
právo	 súdov	 skúmať	 a	 pýtať	 sa	 na	 súdny	 systém	
iného	členské	štátu	EÚ	a	blokovať	vydávanie	osôb,	
ale	aj	stanovil	kritériá	na	posudzovanie	nezávislosti	
súdnictva	 s	 implikáciami	 do	 iných	 oblastí	 súdnej	
reciprocity	ako	 je	zmluvné	právo,	daňové	právo	či	
rodinné	 právo.	 V	 tomto	 prípade	 sa	 umravňovanie	
illiberálnych	režimov	ukazuje	ako	efektívnejšie,	ako	
v	 prípade	medzivládneho	 prístupu.	 ESD	 a	 Komisii	
sa	podarilo	nájsť	 a	 vytvoriť	 nové	kanály,	prostred-
níctvom	ktorých	môžu	konanie	a	rozhodnutia	týchto	
režimov	ovplyvniť	a	trestať.	
	 Prečo	 sú	 vlády	Maďarska	 a	 Poľska	 schopné	
odolávať	vonkajšiemu	 tlaku	EÚ	a	stále	sa	držia	pri	

moci	sa	snaží	vysvetliť	postfunkcionalizmus	zame-
raním	pozornosti	na	to,	ako	sú	opatrenia	EÚ	vníma-
né	v	cieľovej	krajine,	aká	silná	je	politická	opozícia	
v	danej	krajine	a	na	koľko	odolná	je	illiberálna	vláda	
voči	 domácemu	 tlaku.	 Zameriava	 sa	 teda	 na	 hľa-
danie	a	popis	domácich	zdrojov	 illiberalizmu	a	ná-
sledným	hľadaním	 ciest,	 ako	 by	 nadnárodní	 aktéri	
mohli	 zvýšiť	 svoj	 vplyv	 prostredníctvom	 domácej	
opozície.	 Illiberalizmus	 tohto	 európskeho	 typu	 sa	
spája	s	nacionalistickým	diskurzom	parochializmu,	
konzervativizmu,	antielitizmu	a	antiglobalizmu.	Mo-
bilizujú	ho	rôzne	hrozby	a	v	danom	konkrétnom	prí-
pade	je	to	najmä	strach	z	migrantov,	nadnárodných	
spoločností,	mimovládnych	organizácií	a	Európskej	
únie.	Kritiku	tieto	režimy	odrážajú	odvolávkou	na	ná-
rodnú	suverenitu	a	kresťanské	hodnoty22.	
	 Ani	 jedna	z	 troch	 integračných	 teórií	nehľadá	
zdroje	 a	 znaky	 illiberalizmu	 v	 samotnej	 Európskej	
únii	a	jej	 inštitucionálnom	a	kompetenčnom	nasta-
vení.	A	práve	to	je	často	súčasťou	kritiky	EÚ,	že	ide	
o	nedemokratickú	inštitúciu,	ktorá	prostredníctvom	
nevoleného	byrokratického	aparátu	vydáva	rozhod-
nutia	a	 regulácie,	zasahujúce	do	práv	a	suverenity	
členských	štátov,	čo	bolo	jedným	z	dôvodov	pre	od-
chod	Veľkej	Británie	z	nej.	Pokiaľ	ide	o	zvyšné	člen-
ské	štáty	EÚ	a	ostatné	európske	štáty,	ukazuje	sa,	že	
všade,	naprieč	Európou	by	sa	znaky	autoritarizmu,	
oligarchizácie	a	illiberalizmu	našli.	Nerovnosť	v	eu-
rópskych	 spoločnostiach	 dosahuje	 obrovské	 roz-
mery	a	 vplyv	oligarchie	 začína	byť	nepopierateľný,	
ba	až	očividný.	Prejavuje	sa	nielen	v	podobe	vplyvu	
na	 politikov,	 ale	 aj	 samotným	 vstupom	oligarchov	
do	politiky23.	Už	Jean-Jacques	Rousseau	tvrdil,	že,	
ak	 zákony	 nebudú	 prijímané	 s	 cieľom	 zmierňovať	
nerovnosti,	časom	dospeje	aj	spoločnosť,	pôvodne	
absolútne	rovná,	do	takej	nerovnosti,	ktorá	fakticky	
znemožní	jej	existenciu	a	povedie	k	otroctvu.	Bol	si	
toho	 vedomý	 aj	 Tomáš	 G.	 Masaryk,	 a	 preto	 prvá	
Československá	republika	na	zmiernenie	nerovnosti	
v	spoločnosti	prijala	zákon,	stanovujúci	maximálnu	
veľkosť	pozemkového	vlastníctva	na	jednu	osobu24.	
V	ošiali	novembrových	udalostí	z	roku	1989	sa	na	
túto	dobrú	myšlienku	zabudlo	a	spustením	privatizá-
cie	a	postupnou	demontážou	sociálneho	štátu	spolu	
s	odbúraním	všetkých	hraníc	vlastníckeho	práva	sa	
vo	východnej	Európe	vytvorili	dobré	predpoklady	na	
oligarchizáciu	spoločnosti.	
	 Mnohí	kritici	optimizmu	z	demokratizácie	vý-
chodnej	 Európy	 zastávajú	 názor,	 že	 skutočná	 de-
mokracia	tu	nikdy	inštalovaná	nebola	a	skrývanie	sa	
za	pojmy	ako	illiberálna,	defektná	alebo	chybná	de-
mokracia	je	len	mútením	vody,	pretože	krajina,	ktorá	
potláča	opozíciu	a	nemá	nezávislé	médiá	(zahŕňajúc	
aj	vlastnícky	vzťah	k	médiám)	nemôže	byť	demokra-
tická.	Takéto	pojmy	sú	mätúce,	pretože	naznačujú,	
že	 tieto	štáty	sú	v	hĺbke	svojho	srdca	demokratic-
kými,	no	niečo	sa	v	nich	len	pokazilo.	Nie	je	to	však	
pravda,	nikdy	nesmerovali	k	nastoleniu	demokracie	
a	vždy	inklinovali	skôr	k	autoritarizmu.	Z	toho	dôvo-
du	začali	napríklad	Levitsky	a	Way	používať	pojem	
konkurenčný	autoritarianizmus25,	ale	stretneme	sa	
aj	s	menami	ako	plutokracia	či	partokracia.	

Zdroj:	charterforcompassion.org	http://bit.ly/1y8DPw1
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	 Antisemitizmus	 ako	 nenávisť	 voči	 Židom	 je	
pojem,	 ktorý	 sa	 v	 Európe	 začal	 používať	 	 koncom	
sedemdesiatych	 rokov	 19.	 storočia.	 Pôvod	 tohto	
pojmu	 je	 tradične	 spájaný	 s	 menom	 nemeckého	
publicistu	Wilhelma	Marra,	ktorému	sa	podarilo	vy-
tvoriť	okolo	neho	auru	vedeckosti,	ba	až	 ideológie.	
Aj	vzhľadom	k	Marrovmu	ateizmu	sa	antisemitizmus	
profiloval	 ako	 jasne	 sekulárny	 postoj	 a	 zdôrazňo-
val	 svoju	 odlišnosť	 od	 nábožensky	 motivovanej	
nenávisti	 voči	 židom	(antijudaizmus).	Veľmi	 rýchlo	

(NIEKTORÉ) 

Vzťah k minulosti môže byť prevenciou voči nenávisti, 
ak sa v ňom uplatní odvaha hľadať pravdu. Môže byť 
užitočný v morálnom zmysle, aby sa humánne oslo-
bodilo od nehumánneho.“1

PhDr. Miriam Mlyneková, PhD.
Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF Nitra

Mlyneková, M.: (Some) Forms of Anti-Semitism in the Past and the Present
CIVITAS, 2020, Vol. 26, No. 59, p. 6

Anti-Semitism comes from a complex of overlapping causes, some of whose ideological sources come from a deep 
past and belong to some human heirloom, and their transmission can be the subject of psychological research. 
We can also look for the stereotypes of passing anti-Semitic traditions from generation to generation and prefer 
sociological considerations. Political science examines how anti-Semitism is evoked and fed by the current political 
climate, or by other factors. Whether it was supported or directly invoked by political and social Elites. History marks 
the facts and draws on verifiable historical documents and looks for historical contexts.

nadobudol	rasový	rozmer,	ktorý	zdôrazňoval,	že	ži-
dovský	národ	je	rasou	bez	možnosti	zmeny	svojich	
(resp.	antisemitmi	pripísaných)	vlastností.	Hoci	po-
jem,	v	tomto	prípade	nie	myšlienka,	mal	aj	svojich	
odporcov,	veľmi	rýchlo	sa	uchytil.	Širokú	verejnosť,	
ktorá	 si	 nerobila	 starosti	 s	 exaktným	definovaním,	
zaujal	 práve	 vágnosťou	 až	 nejasnosťou,	 dôležité	
bolo,	 že	 vystihoval	 širokú	 škálu	 nenávisti,	 odporu	
a	nepriateľstva	voči	Židom.	

	 Vedecké	skúmanie	antisemitizmu	sociálnymi	
vedcami	prinieslo	mnoho	polemík	a	spôsobov	jeho	
teoretického	 uchopenia.	 Za	 jedno	 z	 najzásadnej-
ších	 diel	 sa	 považuje	Pôvod totalitarizmu Hannah	
Arendtovej.	 Antisemitizmus	 definuje	 ako	 totalitnú	
ideológiu,	ktorá	je	pokračovaním	dlhého	a	zložitého	
príbehu	vzťahov	medzi	Židmi	a	ľuďmi	nežidovského	
pôvodu.	Zaraďovala	ho,	spoločne	s	rasizmom	a	im-
perializmom,	k	ideológiám	útočiacim	proti	národné-

Zdroj:	https://www.uzzno.sk/v-berline-sa-stretnu-experti-na-antisemitizmus

ANTISEMITIZMU V MINULOSTI 
A SÚČASNOSTI

PODOBY 
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mu	štátu.	Podľa	nej	nenávisť	voči	Židom	nevyplýva	
z	ich	odlišnosti	(náboženská	prax,	stravovanie,	zvy-
ky),	 ani	 z	 konkurencie	 v	obchode,	 ale	 dáva	ho	do	
súvisu	s	predstavami	o	židovskej	moci	–	svetovlá-
de	–	zosobnený	napríklad	v	absurdom	(hoaxovom)	
príbehu	Protokolov sionských mudrcov. 

	 Frankfurtská	 škola	 resp.	 Max	 Horkheimer	
a	Theodore	W.	Adorno	pod	vplyvom	marxistického	
prístupu	 vysvetľovali	 antisemitizmus	 najskôr	 soci-
álno	 –	 ekonomickými	momentmi	 a	 analyzovali	 ho	
ako	súčasť	konfliktu	tried2.	Zároveň	boli	ovplyvnení	
Freudovou	psychoanalytickou	teóriou	a	antisemitiz-
mus	zaradili	k	elementom	autoritárstva,	ktoré	je	me-
rateľné	tzv.	„F-škálou“3.	Spájali	psychológiu	jednot-
livca	s	kultúrnym	a	sociálnym	životom	spoločnosti.	
Mnohé	ich	závery	výskumu	autoritárstva	boli	preko-
nané	ako	napríklad,	že	jeho	príznaky	sú	dôsledkom	
negatívnych	skúseností	v	detstve.	Súčasní	sociálni	
vedci	 pochybujú	 aj	 o	 schopnosti	 vysvetliť	 súčas-
ný	 antisemitizmus	 prostredníctvom	 autoritárskych	
predsudkov.	 Alternatívu	 ponúkajú	 kognitívni	 vedci,	
ktorí	 dávajú	 predsudky	 do	 súvisu	 so	 zovšeobec-
ňovaním	 nadobudnutých	 skúseností,	 či	 vedomostí	
o	istej	skupine,	v	tomto	prípade	so	Židmi.	

	 Osobitný	výklad	antisemitizmu	z	pohľadu	psy-
choanalýzy	ponúkol	maďarský	psychoanalytik	Imre	
Herman	v	práci	Psychológia antisemitizmu.	Herman	
objavil	 a	 pomenoval	 pud	 pripútania	 sa,	 ktorý	 má	
dôležité	miesto	 pri	 určovaní	 osudu	 človeka,	 spája	
psychológiu	jednotlivca	a	psychológiu	spoločnosti.	
Pomenoval	základné	formy	antisemitizmu:	“1. poli-
tické, hospodárske a spoločenské hnutia, ktoré sú 
zamerané najmä na viac-menej organizované vy-
ventilovanie kríz; 2. prejav pudu sebazáchovy, keď 
revolučné sily chcú zneškodniť „cudzích parazitov, 
ktorí nivočia sily ľudu“; 3. hľadanie obetného barán-
ka v prípade iných problémov; 4. chybné a prehna-
né zovšeobecnenie skutočných faktov; 5. úspech 
Židov dosiahnutý šplhúnstvom a karierizmom vy-
voláva v nežidovských dušiach závisť; Židia svojím 
bytím urážajú kresťanstvo, pretože sa nechcú stať 
kresťanmi – ich predkovia sa predsa dopustili veľké-
ho hriechu voči Ježišovi.“4

 Tzv.	 evolučná	 teória	 antisemitizmu	 Kevina	
MacDonalda	vidí	jeho	príčiny	v	kultúrnej	a	civilizač-
nej	odlišnosti	Židov.	Židia	 tvorili	uzatvorenú	komu-
nitu,	ktorá	bola	viditeľná,	ale	nepriehľadná.	To	zna-
mená,	že	Židia	a	nežidia	nevideli,	a	teda	nechápali,	
dianie	 vo	 vnútri	 jednotlivých	 komunít,	 čím	 vznikali	
predsudky	 a	 stereotypy.	 Vyčleňovanie	 Židov	 bolo	
jednak	dôsledkom	ich	spôsobu	života	a	jednak	tlaku	
nežidovskej	majority.5

	 Ďalšie	 teórie	pracujú	so	sociálnym	konštruk-
tom	Žida	ako	nepriateľa.	Tu	sa	do	popredia	dostá-
vajú	 chiméry,	 ako	 napríklad	 Židia	 zavraždili	 Ježiša	
Krista,	 dopúšťajú	 sa	 rituálnych	 vrážd,	 pokúšajú	 sa	
ovládnuť	 svet.	Tieto	predstavy	nepotrebujú	k	svoj-
mu	životu	 „reálneho“	 Žida	 z	mäsa	a	 kostí	 –	 úplne	
postačí	 jeho	predstava.	K	takýmto	teóriám	zaraďu-
jeme	aj	prácu	historika	Gavina	 I.	Langmuira,	ktorý	
sa	zaoberal	obvineniami	Židov	z	„rituálnych	vrážd“	
kresťanských	 chlapcov.	 Práve	 on	 používa	 pojem	
chiméra resp.	chimérické	predstavy.	

	 K	 moderným	 teóriám	 antisemitizmu	 prispel	
aj	americký	historik	Saul	Friedländer,	ktorý	rozlišu-
je	 dve	 formy	moderného	 antisemitizmu:	 rasistickú	

a	 nerasistickú.	 Nerasistický	 antisemitizmus	 vníma	
odlišnosť	 Židov	 (náboženskú,	 etnickú,	 sociálno-
-ekonomickú)	 a	 jeho	 cieľom	 je	 úplná	 asimilácia	
Židov.	Rasistický	antisemitizmus	vylučuje	Židov	zo	
spoločnosti	a	absolutizuje	ich	odlišnosť.6

	 Antisemitizmus	je	vo	veľkej	miere	výsledkom	
nánosov	historickej	pamäti	ľudstva,	spomienok	hro-
madených	 generáciami	 predkov,	 odovzdávaných	
legiend,	 povier	 a	 rozprávaní,	 či	 starých	 krívd.	 Je	
to	 jeden	 z	mnohých	 latentných	modelov	myslenia	
a	 správania,	 ktoré	 sa	 kódujú	 do	 podvedomia.	 Nie	
je	nevyhnutné,	aby	sa	nenávisť	voči	Židom	musela	
prejaviť	 alebo	 ovplyvňovala	 správanie.	 Záleží	 však	
na	 „správnej“	 kombinácii	 konkrétnych	 osobnost-
ných	čŕt,	predispozícií,	 sociokultúrnych	skúsenos-
tí	 a	 vonkajších	 podmienok,	 aby	 sa	mohla	 prejaviť	
a	aktivizovať.	Erich	Fromm	tvrdil:	„Medzi nami žijú 
stovky Hitlerov, ktorí by sa prejavili, keby nadišla ich 
historická hodina.“7	Ak	by	to	tak	nebolo,	generácia	
ľudí,	ktorá	vo	svojom	okolí	nevie	identifikovať	Žida,	
by	nereagovala	na	„charakteristické“	vlastnosti	 Ži-
dov	ponúknuté	napríklad	v	rámci	televíznej	zábavy.	
To	znamená,	že	naozaj	nebol	a	stále	nie	je	problém	
nájsť	na	Židoch	dôvody,	ktorými	majoritu	(Nežidov)	
iritujú,	najmä	ak	je	to	v	danej	spoločensko-historic-
kej	klíme	žiaduce	a	skupinou	elít	podporované.	

	 Skúmanie	 súčasných	 podôb	 antisemitizmu	
musí	nevyhnutne	začať	v	minulosti.	Obraz	Žida/žida	
sa	v	spoločnosti	menil	avšak	mnohé	chiméry,	ste-
reotypy	a	predsudky	pretrvávajú	až	do	súčasnosti.

	 Takzvaná	židovská	otázka	sa	začala	formovať	
v	1.	storočí	po	Kristovi8.	Židia	boli	vnímaní	ako	od-
lišní	a	cudzí,	mali	iný	životný	štýl	a	boli	pevne	uza-
tvorenou	komunitou9.	Už	v	tomto	čase	sa	formujú	
výhrady	voči	Židom	a	zdroje	nepriateľstva,	ktoré	sa	
následne	 vinuli	 dejinami.	 Faktor,	 ktorý	 významne	
prispel	 k	 zvýrazneniu	 odlišnosti	 Židov	 od	 prísluš-
nej	majority	 a	neskôr	 aj	 k	nenávisti	 voči	 nim	bolo	
uznávanie	 striktného	monoteizmu,	 a	 to	 už	 v	 čase,	
keď	iné	komunity	verili	v	rôzne	–	zväčša	mnohopo-
četné	 –	 božstvá10.	 Vysoko	 kultúrne	 spoločenstvo	
Rimanov	 nechápalo	 a	 odsudzovalo	 ich	 prísneho	
a	 nezmieriteľného	 Boha.	 Rimania	 nechápali	 vnú-
torný	a	vysoko	individuálny	zážitok	Boha,	ktorý	bol	
všade,	 kde	 bol	 človek	 (Hebrej).	 Hebrej	 v	 komuni-
kácii	 so	svojím	Bohom	nepotreboval	prostredníka,	
stačil	 mu	 iba	 zákon	 a	 rituály.	 Náboženský	 mýtus	
vyvoleného	 národa,	 línia	 náboženskej	 a	 sociálno-
-ekonomickej	 uzavretosti	 židovskej	 komunity	 spo-
ločne	s	pravidlom	o	nevyhnutnej	vzájomnej	pomoci	
významne	prispeli	k	vzrastu	nenávisti	voči	Židom11.	
Ďalší	stereotyp	o	snahe	Židov	vládnuť	svetu	má	tiež	
korene	siahajúce	k	 začiatku	nášho	 letopočtu.	Paul	
Johnson	uvádza:	„Rímsky zemepisec gréckeho pô-
vodu Strabon tvrdil, že židia sú mocnosťou v celom 
obývanom svete.“12

	 V	súvislosti	so	snahou	presnejšie	charakteri-
zovať	 antisemitizmus	 sa	 používajú	 rôzne	 adjektíva	
ako	 napríklad	 náboženský,	 ekonomicko-hospodár-
sky,	rasový	či	politický.	Ich	vymedzenia	predstavujú	
tzv.	 ideálny	 typ	či	charakteristiku	umožňujúcu	 jed-
noduchšie	vystihnúť	podstatu	problematiky.	V	reál-
nom	živote	sa	hranice	medzi	týmito	vymedzeniami	
stierajú	 a	 v	 žiadnom	 prípade	 ich	 nemožno	 vnímať	
oddelene,	 keďže	 sa	 navzájom	 významne	 dopĺňajú	
a	prelínajú.	

 Nábožensky	 (kresťansky)	motivovaný	 antise-
mitizmus	je	jeho	prvou	systematickou	podobou	da-
tovanou	v	letopočte	po	Kristovi,	predstavuje	výcho-
diskovú	platformu	moderného	antisemitizmu	a	akýsi	
základ	 budúcich	 stereotypov	 a	 „nánosov“.	 Odráža	
sa	 v	 ňom	 nenávisť	 kresťanov	 voči	 Židom	 pre	 ich	
údajnú	spoluvinu	na	poprave	Krista,	ich	odmietanie	
uznať	Krista	za	Syna	Božieho	a	vnímanie	kresťanskej	
bohoslužby	ako	služby	pohanskému	Bohu.	Faktom	
však	zostáva,	že	medzi	 judaizmom	a	kresťanstvom	
bola	 a	 je	 veľmi	 silná	 previazanosť.	 Ivan	 Dubnička	
skonštatoval,	že	„kresťania sa na jednej strane sta-
vajú do pozície tých, ktorí judaizmus odmietajú, na 
strane druhej na ňom stavajú“13.	V	dobe	od	2.	do	
7.	 storočia	 vznikol	 celý	 rad	 kresťanských	 spisov	
zverejnených	pod	názvom	Adversus Judaeos,	ktoré	
de	 facto	 začali	 náboženské	 ťaženie	kresťanov	proti	
Židom14.	V	stredoveku	sa	obe	spoločenstvá	navzá-
jom	obviňovali	z	bezbožnosti	a	zároveň	sa	od	seba	
izolovali.	 Jedna	 i	 druhá	 strana	 disponovala	 sepa-
račnými	nariadeniami,	ako	napr.	zákaz	zmiešaných	
manželstiev,	 zákaz	 spoločného	 stolovania,	 zákaz	
zúčastňovať	sa	na	„cudzích“	rituáloch	a	pod.15

	 Náboženské	výhrady	voči	Židom	sa	na	Sloven-
sku	objavovali	v	minulosti	pomerne	často.	Katolíc-
ky	 klérus	 tento	 rozmer	 antisemitizmu	 zdôrazňoval	
a	 rozvíjal.	 Z	 kazateľníc	 sa	ozývali	 obvinenia	 zo	 za-
vraždenia	Krista,	 o	 dedičnej	 vine	 i	 rituálnych	 vraž-
dách.	Andrej	Jelínek	uviedol,	 že	práve	náboženský	
antagonizmus	 predstavoval	 základ	 židovsko-neži-
dovských	vzťahov	na	Slovensku16.	Tým,	že	Sloven-
sko	bolo	z	hľadiska	židovskej	konfesie	vnímané	ako	
prevažne	„ortodoxné“,	 rozpor	sa	ešte	viac	stupňo-
val17.	Ortodoxní	 židia	 svojím	výzorom,	správaním,	
pravidlami	 a	 rituálmi	 dráždili	 slovenských	 katolí-
kov,	ich	„inakosť“	nebolo	možné	nevidieť.	

	 V	 stredoveku	 sa	 začal	 formovať	 aj	 antisemi-
tizmus	ekonomicko-hospodársky.	Odrážal	sa	v	ňom	
predovšetkým	 odpor	 voči	 práci	 Židov	 s	 peniazmi.	
Židia	 boli	 bankármi	 panovníkov,	 šľachticov,	 meš-
ťanov	ale	aj	 „bankármi“	či	 požičiavajúcimi	 za	úrok	
nemajetným.	Vzhľadom	na	svoje	obmedzené	mož-
nosti	uživiť	svoje	rodiny	sa	venovali	obchodu	a	pod-
nikaniu.	Tieto	skutočnosti	dokresľuje	aj	nasledujúci	
citát:	„Je zrejmé, že židovstvo obľubovalo takzvané 
slobodné povolania, ako napríklad obchod alebo 
povolania pracujúcej inteligencie. Tento fakt vyplýva 
a vysvetľujú historické skutočnosti: na jednej strane 
zákony už v 11. storočí obmedzovali možnosti židov 
v poľnohospodárstve, na druhej strane židovský ľud 
veky inklinoval k takým povolaniam, v ktorých mohol 
naplno rozvinúť svoju osobnosť a sklony k tvorivej, 
nie vždy len duševnej činnosti.“18	Napriek	tomu,	že	
Židia	boli	k	práci	s	peniazmi	spočiatku	nútení	na	zá-
klade	zákonodarstva,	plnili	aj	nezastupiteľnú	hospo-
dársku	funkciu19.	Postavenie	veriteľa	bolo	pre	Židov	
často	osudné	a	zadlženosť	kráľa,	šľachtica,	mešťana	
či	hoci	aj	 jednoduchého	 roľníka	vyvoláva	u	dlžníka	
pocit	 nenávisti	 i	 nepriateľstva.	 Paul	 Johnson	 uvá-
dza	 príklad	 Anglicka	 a	 Francúzska	 v	 13.	 storočí:	
„... medzi veľkých dlžníkov patrila v oboch kraji-
nách chudobná dedinská šľachta – trieda, z ktorej 
sa najčastejšie regrutovali vodcovia antisemitských 
vĺn.“20	Spojitosť	medzi	„ekonomicko-hospodárskou	
nenávisťou“	 voči	 Židom	 (veriteľom,	 obchodníkom,	
bankárom	či	úžerníkom)	v	stredoveku	a	v	novoveku	
je	vcelku	jasná.	Model	nenávisti	plynúcej	zo	závisti,	
či	zadlženia	fungoval	veľmi	podobne.
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	 Ekonomicko-hospodárske	 napätie	 bolo	 vý-
znamným	 zdrojom	 nenávisti	 voči	 židovskej	 komu-
nite	aj	na	Slovensku.	Židia	v	tejto	oblasti	disponovali	
obrovskou	 pružnosťou,	 schopnosťou	 prispôsobiť	
sa,	pričom	Slovák	nikdy	takouto	schopnosťou	nevy-
nikal.	 Ján	Mlynárik	 uvádza	dôvody	 relatívne	 ľahkej	
identifikácie	hospodárskeho	postavenia	Židov,	ktorí	
„... na Slovensku najmä od 19. storočia a potom 
výraznejšie v 20. storočí do značnej miery ovlád-
li hospodársky a finančný život a prostredníctvom 
obchodnej siete prenikli aj do tých najmenších dedi-
niek, ich spolužitie so slovenskou spoločnosťou sa 
stávalo jasným, často reflektovaným a tiež konflikt-
ným. Židov v slovenskej spoločnosti nebolo možné 
nevidieť a ignorovať“21.

	 Židovský	 krčmár	 bol	 a	 stále	 je	 jednou	 z	 naj-
silnejších	 postáv	 mytológie	 antisemitizmu	 na	 Slo-
vensku.22	Andrej	 J.	 Jelínek	 vo	 svojej	 práci	 citoval	
zaujímavý	 záver	 sociológa	 Antona	 Štefánka,	 ktorý	
bol	 pôvodne	 publikovaný	 v	 Slovenskej vlastivede:	
„Vyšlo najavo, že kresťanskí krčmári nie sú lepší od 
židovských. Rozdiel je v tom, že kresťanský krčmár 
pije spravidla spolu so svojimi hosťami, čo židovský 
nikdy nerobil.“23	Na	židovského	krčmára	sa	tradič-
ne	 zvaľoval	 alkoholizmus	 a	 ožobračovanie	 sloven-
ského	 národa.	 Sociálne	 dôsledky	 alkoholizmu	 boli	
pripisované	 židovským	 krčmárom,	 teda	 tomu	 kto	
nalieval,	nie	tomu	kto	pil.	Židovský	krčmár	mal	byť	
aj	významnou	figúrou	maďarizácie	–	donášal	vrch-
nosti	uhorskej,	neskôr	mal	pracovať	pre	Čechov.24 
Krčma	bola	miestom	intenzívneho	sociálneho	života	
Slovákov.	Práve	v	nej	sa	formovala	verejná	mienka,	
utvárali	sa	postoje	a	názory	na	otázky	súkromného	
i	pracovného	života,	politického	diania,	tu	je	naprí-
klad	možné	pátrať	 po	príčinách	 vzrastu	 či	 poklesu	
preferencií	 politických	 strán.	 Židovský	 krčmár	 bol	
informovaný	 a	 mal	 relatívne	 veľký	 vplyv,	 hoci	 bol	
veľmi	 často	 objektom	 nenávisti	 či	 agresívnych	
útokov.	 Verejnosť	 bola	 často	 a	 vcelku	 úspešne	
presviedčaná,	 že	 židovskí	 krčmári	 sú	 zodpovední	
nielen	za	alkoholizmus,	ale	automaticky	i	za	všetky	
priestupky,	ktorých	sa	návštevníci	krčmy	pod	vply-
vom	alkoholu	dopustili.	

	 Ďalšími	 výraznými	 „postavami“	 spoločnosti	
na	 Slovensku	 boli	 židovskí	 obchodníci,	 väčšinou	
podomoví,	 malí	 či	 strední,	 a	 remeselníci.	 Tieto	
povolania	 boli	 svojím	 postavením	 veľmi	 podobné	
krčmárovi.	 Takisto	mali	 prehľad	 o	 financiách	 svo-
jich	zákazníkov,	ich	rodinných	pomeroch,	názoroch	
na	 život	 či	 politiku.	 Tradičnou	 výčitkou,	 s	 ktorou	
sa	 židovskí	 obchodníci	 (a	 nielen	 oni)	 stretávali,	
bolo	tvrdenie,	že	sa	neživia	prácou	svojich	rúk,	ale	
zdierajú	 slovenský	 ľud	 a	 žijú	 z	 jeho	mozoľov.	 Ob-
ľúbený	 slovný	 zvrat	 dobovej	 publicistiky	 v	 časoch	
otvoreného	 antisemitizmu	 bol:	 „Židia žijú z našej 
(kresťanskej) krvi, potu a mozoľov.“	 Autori	 textov	
obsahujúcich	toto	a	podobné	tvrdenia	s	prehľadom	
ignorovali	 fakt,	 že	 väčšina	 židovských	 obchodní-
kov	 a	 remeselníkov	 žila	 na	 hranici	 ekonomického	
minima	 a	 živila	 sa	 prácou	 vlastných	 rúk.	 Tvrdenia	
o	alkoholizácii,	zdieraní	a	hospodárskom	útlaku	Slo-
vákov	Židmi	sa	objavovali	veľmi	často	a	medzi	ľuď-
mi,	ktorí	boli	ochotní	 ich	prijímať,	silno	 rezonovali.	
Tieto	 stereotypy	 zohrali	 významnú	 rolu	 pri	 arizácii	
židovského	majetku	 a	 deportáciách.	 Ľudácke	 elity	
nezriedka	obhajovali	svoje	návrhy	na	protižidovské	
opatrenia	práve	ekonomickými	dôvodmi.25

	 V	 rámci	 ekonomicko-hospodárskej	 charakte-
ristiky	antisemitizmu	je	nutné	pripomenúť,	že	mal	aj	
rozmer	boja	proti	liberalizmu	na	jednej	strane	a	mar-
xisticky	inšpirovaného	socializmu	na	strane	druhej.	

	 Rasový	 a	 politický	 antisemitizmus	 sa	 obja-
vil	 v	 19.	 storočí.	 Transformoval	 sa	 zo	 stredovekej	
náboženskej	 a	 ekonomicko-hospodárskej	 podoby	
do	 podoby	 rasovej,	 ktorá	 sa	 následne	 inštitucio-
nalizovala	 v	 protižidovských	 postojoch	 politických	
strán,	a	tak	získala	aj	rozmer	politický.26	Upúšťa	od	
zdôrazňovania	náboženských	rozdielov	a	kladie	dô-
raz	na	dedične	pokrivený	charakter	Židov.	A	keďže	
o	DNA	sa	v	tejto	dobe	vôbec	nevedelo,	mohol	raso-
vý	antisemitizmus	získať	aj	punc	vedeckosti,	hoci	to	
bola	čistá	demagógia.	V	súlade	s	dobou	a	jej	réto-
rikou	Židia	boli	vnímaní	ako	konfesionálna	skupina,	
národ,	politické	spoločenstvo	či	rasa.	

	 V	skutočnosti	bolo	a	stále	je	veľmi	ťažké	nájsť	
jednoznačnú	 a	 presnú	 definíciu	 pojmu	 rasa.	 Na-
príklad	 v	 nacistickom	Nemecku	 sa	 používali	 veľmi	
vágne	 vymedzenia	 opierajúce	 sa	 o	 vratké	 základy	
pochybnej	vedy.	Claudia	Koonzová	konštatovala,	že	
ani	tí	najhorlivejší	nacistickí	fanatici	ju	neboli	schop-
ní	exaktne	definovať.27	Súčasná	politická	veda	de-
finuje	 rasu	 ako	 skupinu	 ľudí,	 ktorá	 sa	 (údajne)	 od	
iných	skupín	odlišuje	telesnými	alebo	biologickými	
charakteristikami.28	 Napriek	 tomu	mal	 rasový	 an-
tisemitizmus	v	Nemecku	svoje	silné	korene:	„Židia 
boli neasimilovateľní, pretože ich „podstata“ bola 
produktom „rasovej kultúry“, nebezpečnej pre ne-
meckú rasu.“29

	 V	 rasovom	 antisemitizme	 bol	 zakódovaný	 aj	
veľmi	nebezpečný	faktor,	ktorý	uľahčil	Nemcom	vy-
radiť	 Židov	 zo	 svojho	 „morálneho	 univerza“.	 Židia	
boli	vnímaní	v	kolektívnych	pojmoch	ako	zlá	a	deš-
trukčná	rasa.	Zo	Židov	sa	stalo	cudzie	teleso	a	ako	
také	bolo	symbolom	zla,	ktorého	sa	dopúšťajú	zá-
merne	a	účelovo.	Nebezpečenstvo	rasového	antise-
mitizmu,	ak	sa	naň	pozeráme	z	pohľadu	„prípravy“	
budúcej	likvidácie	spoločenstva,	spočíva	v	tom,	že	
ponúka	možnosť	nevnímať	Žida	ako	indivíduum,	ako	
Alexa	 Blocha,	 niečieho	 syna	 či	 otca,	 suseda,	 krč-
mára,	 obchodníka,	 ale	 ako	 kolektívnu	 entitu,	 akýsi	
homogénny	zhluk.	Nie	je	to	človek,	je	to	na	základe	
rasovej	 bázy	definovateľná	a	 identifikovateľná	sku-
pina	 ľudí.	 Židia	 chápaní	 ako	menejcenná	 rasa	 boli	
dehumanizovaní,	označovaní	za	parazitov,	chorobo-
plodné	 zárodky	 či	 bacily,	 ktoré	 útočia	 a	 snažia	 sa	
otráviť	a	zničiť	zdravý	organizmus	spoločnosti.

	 Antisemitizmus	 pred	 rokom	 1989	 v	 Česko-
slovensku	patril	k	otázkam,	ktoré	neboli	dostatočne	
preskúmané	a	zodpovedané	z	 rôznych,	predovšet-
kým	ideologických	dôvodov.	Vedecké	štúdie	v	šesť-
desiatych	rokoch	nahrádzala	umelecká	tvorba	(be-
letristická	i	filmová),	zaoberajúca	sa	predovšetkým	
holokaustom.	 V	 normalizačnom	 období	 sedemde-
siatych	 a	 osemdesiatych	 rokov	 bola	 tabuizovaná	
aj	 téma	Židov	a	antisemitizmu.	Po	novembri	1989	
bolo	možné	tento	deficit	odstrániť	a	antisemitizmom	
sa	zaoberali	a	aktuálne	zaoberajú	viaceré	výskumné	
a	 akademické	 pracoviská.	 Problematiku	 je	 možné	
uchopiť	 z	 pohľadu	 rôznych	 spoločenských	 a	 hu-
manitných	vied	–	histórie,	sociológie,	politológie	či	
psychológie	–	či	ako	interdisciplinárny	diskurz.	

	 Akademická	diskusia	o	súčasných	prejavoch	
antisemitizmu	 nie	 je	 primárne	 cielená	 na	 Židov	 –	

čo	 je	pochopiteľné	pri	súčasnom	počte	obyvateľov	
Slovenska	 hlásiacich	 k	 príslušnosti	 k	 Ústredné-
mu	 zväzu	 židovských	 náboženských	 obcí	 (1999,	
v	roku	2011),	či	k	židovskej	národnosti	(631,	v	roku	
2011).30	Je	však	nutné	podotknúť,	že	tento	trend	je	
prítomný	aj	v	súčasnej	svetovej	akademickej	disku-
sii.	Vedecké	štúdie	sa	zameriavajú	predovšetkým	na	
stereotypy,	predsudky,	či	tému	autoritarizmu.	Z	toho	
vyplýva	 aj	 potvrdenie	 hypotézy,	 že	 antisemitizmus	
pre	svoju	existenciu	Židov	v	skutočnosti	nepotrebu-
je.	Ako	uvádza	Michal	Vašečka	„Židia sa stali ima-
ginárnymi, antisemiti sú reálni. Antisemitizmom tak 
možno rozumieť univerzálny substitučný fenomén, 
ktorý sa snaží pripísať Židom, resp. tým, ktorí sú 
za Židov považovaní, zodpovednosť za všetky trápe-
nia, politické a hospodárske problémy a katastrofy, 
čerpá z konšpiračného myslenia, je sprievodným 
javom modernizácie, je spôsobom odmietania li-
berálno-demokratického režimu a v podobe neo-
-antisemitizmu je spôsobom boja proti otvorenej 
spoločnosti.“31

	 Na	Slovensku	sa	po	 roku	1989	prezentovalo	
niekoľko	 štúdií,	 ktoré	 pracovali	 a	 interpretovali	 so-
ciologický	 výskum	 antisemitizmu,	 ktorý	 vychádzal	
z	výsledkov	Bogardusovej	škály	sociálneho	dištan-
cu.32	V	transformujúcich	sa	spoločnostiach	vrátane	
Slovenska,	 sa	 objavil	 aj	 pojem	 post-komunistický	
antisemitizmus,	 ktorý	 je	možné	 použiť	 v	 súvislosti	
so	 strachom	z	príchodu	 kapitalistickej	 spoločnosti	
a	hlavne	s	pocitmi	zlyhania,	neschopnosti	adaptovať	
sa	na	nové	„pravidlá	hry“.33	Zlyhávajúci,	frustrova-
ní	ľudia	a	ľudia	nespokojní	so	svojim	životom	často	
hľadajú	 obetného	 baránka	 „scrapegoat“,	 prostred-
níctvom	ktorého	 je	možné	vysvetliť	 svoje	neistoty,	
stres	 -	 neúspech.	 Hľadajú	 vysvetlenia	 a	 akceptujú	
predovšetkým	jednoduché	schémy,	ktoré	im	umož-
ňujú	 pomenovať	 a	 vysvetliť	 ich	 problém.	 Tu	 sa	
kombinujú	historické	stereotypy	s	aktuálnymi	prob-
lémami	 spoločnosti	 a	 znovu	 sa	 vynárajú	 „pravdy“	
o	židovskej	svetovláde,	stotožňovanie	kapitalistickej	
a	liberálnej	spoločnosti	so	Židmi	a	podobne.	V	prvej	
polovici	 dvadsiateho	 storočia	 za	 ekonomický	 ne-
úspech	Slovákov	mohol	židovský	krčmár	na	začiat-
ku	 tretieho	milénia	 sú	 jedným	 z	 vinníkov	 židovské	
ekonomické	 a	 politické	 hry	 zosobnené	 napríklad	
v	mimovládnych	 organizáciách	 financovaných	 na-
príklad	G.	Sorosom.

	 K	týmto	schémam	je	nutné	pripomenúť	aj	ste-
reotypy	 viažuce	 sa	 na	 ľudácku	 históriu.	Rok	1989	
otvoril	možnosti	pre	rôzne	ideologické	prúdy	a	vlna	
nacionalizmu	 priniesla	 aj	 historické	 resentimenty	
a	 obhajcov	 vojnového	 slovenského	 štátu.	 Grigorij	
Mesežnikov	vo	svojom	blogu	pomenoval	 tri	smery	
antisemitizmu	na	Slovensku:	rovinu	prvoplánového	
otvoreného	 antisemitizmu,	 rovinu	 glorifikácie	 slo-
venského	štátu	(1939-1945)	a	ako	posledný	smer	
protiizraelské	postoje	a	antisionizmus.34	Predstavi-
telia	 pravicových	 extrémistov	 prirovnávajú	 politiku	
štátu	Izrael	k	apartheidu	pričom	pre	nich	predstavuje	
najhoršie	zlo	v	medzinárodnej	politike.	

	 Otvorený	 antisemitizmus	 a	 extrémne	 protiži-
dovské	postoje	sú	v	súčasnosti	na	Slovensku	zried-
kavé,	je	to	pravdepodobne	spôsobené	práve	malým	
počtom	 Židov	 žijúcim	 na	 Slovensku	 a	 pomerne	
nízkou	 mierou	 potenciálu	 pre	 mobilizáciu	 voličov.	
Podľa	prieskumu	verejnej	mienky	z	roku	2004	si	iba	
0,5%	respondentov	myslelo,	že	väčšinové	obyvateľ-
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stvo	ohrozujú	Židia.35	Hoci	vstupom	strany	Kotleba	
–	Ľudová	strana	Naše	Slovensko	do	parlamentu	je	
miera	 predchádzajúceho	 výroku	 relativizovaná.	 Vo	
výrokoch	 predstaviteľov	 tejto	 strany	 sa	 stretáva-
me	 jednak	 s	 glorifikáciou	 vojnového	 slovenského	
štátu	 a	 jeho	 predstaviteľov,	 s	 výrokmi	 proti	 štátu	
Izrael	a	 jeho	politike	a	 tiež	otvorené	spochybňova-
nie	holokaustu.	Predseda	strany	Marián	Kotleba	na	
svojom	facebookovom	profile	prišiel	aj	s	odporúča-
ním:	 „Treba si prečítať zaujímavú knižku, volá sa 
Protokoly sionských mudrcov. Tam si myslím, že 
nájde každý inteligentný človek predobraz toho, ako 
sa to bude vyvíjať.“36	To	znamená	konšpiračný	blud	
ako	 pripomenutie	 stereotypu	 židovskej	 svetovlády	
a	ekonomického	ovládnutia	sveta	Židmi.	Je	zaujíma-
vé,	že	parlamentná	strana	v	roku	2017	pracovala	vo	
vzťahu	k	Židom	s	rovnakým	typom	výrokov	a	argu-
mentov	ako	Hlinkova	slovenská	ľudová	strana	v	ro-
koch	1933-1945.	Pracuje	so	stereotypmi,	ktoré	sú	
v	časti	slovenskej	populácie	zrejme	latentne	hlboko	
zakorenené.	Pretrvávajú	aj	bez	osobnej	skúsenosti	
so	 židovskou	 komunitou,	 pričom	 je	možné	 ich	 za	
istých	okolností	aktivovať.

	 Glorifikácia	 vojnového	 slovenského	 štátu	 sa	
v	 politike	 extrémistických	 politických	 subjektov	
Kotleba	–	Ľudová	strana	Naše	Slovensko	či	Sloven-
ského	hnutia	obrody	prelína	s	otvoreným	antisemi-
tizmom.	 Vážnym	 problémom	 je,	 že	 snahu	 o	 pozi-
tívne	 vnímanie	 tohto	 obdobia	 slovenských	dejín	 je	
možné	 zaznamenať	 nielen	 u	 ultranacionalistických	
politických	 subjektov	 ale	 aj	 u	 niektorých	 predsta-
viteľov	 Matice	 Slovenskej,	 niektorých	 zástupcov	
katolíckej	cirkvi,	či	rôznych	národne	orientovaných	
spolkov	 a	 zoskupení.	 V	 diskusiách	 s	 historikmi,	
ktorí	sa	snažia	očistiť	politikov	tzv.	prvej	Slovenskej	
republiky	 je	 možné	 badať	 relativizáciu	 židovských	
obetí.	Zdôrazňujú	„výnimky“	prezidenta	Tisa	a	sna-
hu	zachovať	štát	a	zachrániť	slovenský	národ	–	hoci	
na	úkor	Židov,	tiež	občanov	Slovenskej	republiky.

	 Antisemitizmu	nie	je	neškodný	v	žiadnej	dobe,	
geografickom	priestore,	či	politickom	režime.	Ukrý-
va	 totiž	v	sebe	 rizikové	a	patologické	 faktory,	voči	
ktorým	 nie	 je	 žiadna	 spoločnosť	 rezistentná.	 Mo-
derné	slovenské	dejiny	preukázali,	 že	nevšímavosť	
k	 jeho	 symptómom	 bola	 pre	 Židov	 na	 Slovensku	
fatálna.	Čo,	podľa	historika	Ivana	Kamenca,	násled-
ne	 znamenalo	 fraktúru	 chrbtovej	 kosti	 slovenskej	
spoločnosti.	Spoločnosť,	ktorá	má	byť	považovaná	
za	zdravú	a	bezpečnú	pre	každého	musí	mať	schop-
nosť	reflexie,	musí	sa	vedieť	vysporiadať	so	svojou	
minulosťou	 i	 analyzovať	 negatívne	 javy,	 či	 trendy	
prítomnosti.
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B. Slančíkovej 1

949 74 Nitra 	 Problém	odpovědnosti	je	vždy	otázkou	vztahu	
člověka	k	jiným	lidem,	ale	vždy	především	ve	vzta-
hu	 k	 sobě	 samému.	 Nepoznáme	 nikdy	 sami	 sebe	
přímo,	ale	pouze	tím,	že	žijeme	uprostřed	společen-
ství	 s	 ostatními	 lidmi	 a	 také	 ve	 středu	 objevování	

ODPOVĚDNÉ ŘÍZENÍ 

Ing. Jiří Svátek 
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF Nitra

Svatek, J.: Responsible management in a globalized society 
CIVITAS, 2020, Vol. 26, No. 59, p. 10

Responsible governance in a globalized society is not only a matter 
of certain groups or experts and their competences, but it is a matter 
of social importance. A modern society, if there is a need to move 
forward, must create space for the management and management of the 
organization so that it can strategically develop its activities in terms of 
social responsibility. This means, in particular, a reassessment of existing 
practices and approaches at different levels of social activity. The area 
of business and management is also important, this area is crucial at the 
level of political control of the country and the organization of public life.  
The democratic principle must be necessarily applied to a specific form 
of democratic procedure that promote innovation and creativity. Greater 
interest should be reflected in the planning, organization and management 
of social processes and the monitoring of their effectiveness in the political 
space. We need to increase the share of direct democracy in the costs 
of an indirect, representative form of democracy. The government must 
have an alternative in civic associations and political parties, otherwise we 
are facing an increase in technocratic approaches that are economically 
demanding with low social impact. The rhythm of civil society life must be 
adapted to the dynamics of the development of a globalized society. 

možnosti	našeho	lidského	chápání	skutečnosti,	do	
kterých	nutně	musíme	zahrnout	sami	sebe,	ale	mu-
síme	 si	 uvědomit	 fakt,	 že	 si	 nejsme	 všichni	 rovni	
a	také	není	možné	si	tuto	rovnost	vynucovat.	Souvi-
sí	to	krom	jiného	s	tím,	že	si	nemůžeme	dovolit,	aby	

V GLOBALIZOVANÉ 
SPOLEČNOSTI

https://institutpre.blog.sme.sk/c/302705/Tri-podoby-antisemitizmu-na-Slovensku.html
https://institutpre.blog.sme.sk/c/302705/Tri-podoby-antisemitizmu-na-Slovensku.html
https://institutpre.blog.sme.sk/c/302705/Tri-podoby-antisemitizmu-na-Slovensku.html
https://dennikn.sk/871210/kotleba-poradil-ludom-citat-protokoly-sionskych-mudrcov-podvrh-o-zidovskom-spiknuti/
https://dennikn.sk/871210/kotleba-poradil-ludom-citat-protokoly-sionskych-mudrcov-podvrh-o-zidovskom-spiknuti/
https://dennikn.sk/871210/kotleba-poradil-ludom-citat-protokoly-sionskych-mudrcov-podvrh-o-zidovskom-spiknuti/
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každý	z	nás	rozhodoval,	co	je	morální.	Je	přirozené,	
že	 díky	 naší	 osobní	 a	 morální	 dispozici	 se	 občas	
necháme	strhnout	emocemi,	což	je	dáno	mimo	jiné,	
tím,	že	každý	má	jiné	potřeby.	Platí	princip,	že	člo-
věk se stává člověkem jen mezi lidmi	(Fichte),	proto	
musíme	vždy	akceptovat	základy	morálky.	

	 To	záleží	na	příslušné	civilizaci,	nicméně	musí	
vždy	být	v	popředí	zájmu.	Respekt	k	právu	druhých	
a	 potlačení	 jednostranného	 upřednostnění	 úzkých	
individuálních	zájmů.	Zásadní	hodnotou	naší	civili-
zace	 je	hodnota	svobody.	Hodnota	svobody	 je	za-
kotvena	 nejen	 v	 právních,	 politických	 a	morálních	
standardech,	ale	i	v	hlubším	smyslu,	je	to	vlastnost	
naší	 civilizace,	 přinejmenším	 od	 dob	Řeků.	 Proje-
vuje	se	to	mimo	jiné	v	autonomii	svědomí,	která	je	
„vrozeným	mravním	 zákonem“.	 Každý	 z	 nás,	 jako	
příčetná	lidská	bytost,	má	dispozici	porozumět	svě-
tu	 prostřednictvím	 chápání	 sebe	 sama.	 V	 dnešní	
době	 je	 potřeba	 rozvíjet	 svoji	 identitu.	 Pouze	 svo-
bodný	 člověk	 hledá	 aktivní	 zdroje	 pro	 svůj	 život	
a	sdružuje	se	svobodně	do	lidské	společnosti,	a	to	
vždy	 vědomě.	 Jen	 svobodný	 člověk	 umí	 efektivně	
využívat	 zdroje	 a	 je	 předpokladem	pro	 aktivní	 čin-
nost.	

krétní	části	světa.	Zatím,	co	v	dřívějších	dobách	byl	
spojnicí	mezi	 různými	 geografickými	 částmi	 země	
obchod	a	obchodní	výměny,	dnes	je	nutné	přiřadit	
vysoce	 vyspělé	 ekonomické	 systémy.	 Tyto	 systé-
my	dnes	využívají	výsledky	vědy	v	podobě	účinných	
technologií	na	základě	rychle	se	rozvíjející	techniky.	
To	vše	je	umocněno	využíváním	moderních	komu-
nikačních	technologií,	které	umožňují	rychlý	přenos	
informací.	Na	jedné	straně	se	komunikace	zrychlu-
je,	zpřehledňuje	mezi	různými	regiony	světa,	ale	ve	
stejné	době,	se	objeví	nové	překážky.	Můžeme	mlu-
vit	o	různých	kulturních	okruzích,	které	se	formovaly	
někdy	více	než	jedno	století,	nebo	dokonce	i	tisícile-
tí,	které	v	současných	podmínkách	globalizace	vy-
tváří	síť	různých	vztahů	a	hodnot.	Na	jedné	straně	je	
zřejmá	informovanost,	neboť	ani	jedna	část	planety	
není	 v	 současné	 době	 zcela	 izolována,	 na	 straně	
druhé	 vznikají	 určité	 bariéry	 a	 napětí,	 které	 se	 vy-
tvořily	díky	výše	uvedeným	skutečnostem.	Musíme	
také	vzít	v	úvahu	nerovnoměrný	rozvoj	ekonomiky,	
která	je	způsobena	nerovnoměrným	využitímsurovi-
nových	zdrojů.	Lidstvo,	přesto	že	je	diferencované,	
má	vícero	možností	pro	růst,	ale	v	současné	době	
je	také	vícero	rizik	a	to	nejen	s	rostoucí	lidskou	po-
pulací,	ale	i	nerovnoměrností	historického	a	kultur-
ního	vývoje	na	planetě.	Tato	rizika	lze	vidět	například	
v	 nebezpečí	místních	 válek,	 což	 je	 v	 dnešní	 době	
velmi	 aktuální.	 Díky	 použití	 moderních	 technologií	
těchto	místních	válek,	mají	dopad	na	celou	lidskou	
civilizaci.	

ačkoliv	máme	k	dispozici	širokou	škálu	odborných	
zpráv	a	studií,	které	hovoří	o	velkém	riziku	environ-
mentální	 krize,	 ale	 naproti	 tomu	 stále	 přetrvávají	
zatím	 navyknuté	 civilizační	 mechanismy,	 které	 se	
projevují	v	podceňování	jasných	varovných	signálů.	
Problém	je	 to,	že	některé	z	možných	ekologických	
katastrof,	většího	a	menšího	rozsahu	a	intenzity	by	
mohly	způsobit	mimo	 jiné,	epidemie	nebo	migrač-
ních	 pohyby	 desítek	milionů	 lidí	 z	 různých	 oblastí	
zeměkoule.	S	 takovouto	realitou	 lidstvo	nemá	zku-
šenosti	(s	výjimkou	zmizení	bájné	Atlantidy).	V	této	
souvislosti	je	třeba	zmínit,	že	často	bývá	krize	dvoj-
značná.	 Lidé,	 kteří	 by	měli	 pomoci	 se	 drží	 zpět	 a	
čekají	na	„další	 informace“,	aby	si	byli	 jisti,	co	se	
vlastně	děje.	Čím	je	situace	nejasnější,	tím	je	méně	
pravděpodobné,	že	lidé	zasáhnou.	Tím	chci	ukázat,	
že	globální	prostředí,	v	němž	žijeme,	kromě	různých	
pozitiv	s	sebou	přináší	riziko	negativních	prvků,	kte-
ré	lidstvo	nemá	dostatečně	zafixované	do	své	histo-
rické	paměti.	

	 V	této	situaci	je	třeba	upozornit	na	jeden	pro-
blém,	 otázky	moci	 a	 zodpovědnosti.	Moc	 je	mno-
hostranný	 společenský	 fenomén,	 je	 to	 otázka	 slu-
žeb,	ale	 i	odvahy,	která	musí	nutně	spojit	svědomí	
a	 odpovědnost	 (Hajko,	 2005,	 s.	 17).	 Jsme	 členy	
společnosti,	která	má	v	zásadě,	nadbytek	hmotných	
statků.	Nepřekvapí	nás,	když	okolo	sebe	vidíme,	jak	
se	projevují	 různé	 formy	 lidské	chamtivosti	–	„vzít	
si	 víc“.	Ve	 společnosti,	 kde	se	projevuje	 silný	 vliv	
technologie,	 je	 jen	 otázkou	 určité	 cílevědomosti,	
pokud	 není	 provázena	 sebeomezením,	 ale	 naopak	

	 Současné	lidstvo	není	jen	početnějším	spole-
čenství	 na	 této	 planetě,	 ale	 je	 ve	 stejné	 době	 his-
toricky	 a	 kulturně	 rozdělené	 do	 různých	 regionů.	
Rozdíly	kulturního	vývoje,	odhalily	diferenciaci	kon-

	 Kromě	těchto	rizik	musíme	vzít	v	úvahu	rizika,	
se	kterými	lidstvo	zatím	stále	nemá	dostatečné	zku-
šenosti.	To	jsou	rizika	vyplývající	z	neuspokojivých	
vztahů	člověka	a	přírodního	prostředí,	kde	přetrvá-
vají	„civilizační	návyky“,	nad	konstruktivními	přístu-
py	 k	 řešení	 současných	 problémů.	 Stále	můžeme	
říci,	že	velké	břemeno	moderního	člověka	je	to,	že	

jí	 doprovází	 bezzásadovost.	 Proto	 nemůžeme	 být	
překvapeni	současnými	projevy	brutality,	cynismus	
a	 anti-sociálního	 chování.	 Otázkou	 zůstává,	 co	 je	
důležitější,	 zda	 nakládat	 s	 nedostatkovým	 zbožím	
nebo	postačí	zboží,	které	je	k	dispozici?	(viz	Hajko,	
2005,	s.	17).	To	 je	problém	sebeomezování,	který	
však	 nelze	 očekávat	 od	masy	 spotřebitelů,	 ale	 od	
některých	 z	 horní	 vrstvy	 společnosti.	 To	 souvisí	
s	morálkou	sebeovládání,	která	je	průvodním	jevem	

Zdroj:	https://www.istockphoto.com/
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zvyšující	se	míry	vlastní	odpovědnosti.	Požadavkem	
u	 těch,	 kteří	mají	moc,	 je	 spíše	ovládat	 své	 žádo-
stivé	 sklony	 a	 tak	 je	 pravděpodobnější,	 že	 budou	
vládnout	sami	sobě,	na	což	upozorňoval	již	Platón.	
Skvěle	 to	charakterizuje	myšlenka	například	Hansa	
Jonasa,	známého	svou	kritikou	technologické	civili-
zace	„…“	Pouze	u	člověka	se	moc	prostřednictvím	
vedení	a	vlastní	vůle	emancipované	od	celku	může	
stát	osudnou	člověku	samému.	Jeho	schopnost	 je	
jeho	osudem	a	stává	se	stále	víc	všeobecným	osu-
dem.	V	něm,	tedy	pouze	v	něm,	z	chtění	samotného	
vzniká	povinnost	kontrolovat	 jeho	vědomě	vykoná-
vanou	moc	„(Jonas,	1997,	s.	191).	

	 Naše	současná	civilizace	pravděpodobně	má	
„dobré	 předpoklady“	 na	možné	 hrozby	 katastrofy,	
protože	 tendence	 k	 zisku,	 spolu	 s	 rostoucím	 kon-
zumním	chování	(to	se	netýká	 jen	západní	společ-
nost)	upozorňuje	na	skutečnost,	ztráty	sebeovládání	
a	celková	neschopnost	chránit	 člověka	nejen	před	
sebou	samým,	ale	i	přírodu	před	člověkem	(viz	Jo-
nas,	 1997,	 s.	 210).	 V	 této	 souvislosti	 se	 naskýtá	
otázka,	jsme	schopni	ovládnout	moc,	kterou	v	sou-
časné	 chvíli	 disponujeme?	 Jedním	 z	 vhodných	
návodů	 jak	 k	 příležitostem	 a	 hrozbám	 globalizace	
přistoupit,	 nám	 nabízí	 koncepce	 celostního	 man-
agementu	podle	profesora	J.	Porvazníka	(Porvazník,	
2003,	509	s.).

	 S	ohledem	na	tyto	úvahy	můžeme	pokračovat	
do	roviny	managementu,	protože	otázka	není	pou-
ze	spojená	s	výkonem	správy	určitých	pracovních	
funkcí,	ale	 je	obecně	spojována	s	plánováním,	or-
ganizováním	a	řízením,	jehož	význam	v	informované	
společnosti	 se	 neustále	 rozrůstá.	 Žijeme	 na	 prahu	
21.	 století,	 a	 tudíž	 stále	 v	 sobě	 nosíme	 civilizační	
účinky,	které	přineslo	předchozí	20.	století.	Dvacá-
té	století	přineslo	 lidstvu	obří	civilizační	pokrok,	ve	
stejné	době	však	ukázalo	jeho	rozpory.	Kromě	fas-
cinujících	úspěchů	vědy,	 jejich	aplikací	 související	
civilizačními	vymoženostmi,	se	objevují	 i	 negativní	
stránky.	 Tj.	masové	 zneužití	 vědy	 a	 techniky,	 a	 to	
zvláště	během	dvou	světových	válek,	s	 jejímiž	ná-
sledky	 se	 podle	mého	 názoru,	 lidstvo	 ještě	 dosud	
nevyrovnalo.	 Porvazník	 tvrdí,	 že	 „Smysl	 lidského	
bytí	by	měl	mít	jeden	směr	pohybu.	Měl	by	být	za-
cílený	na	dobro,	pravdu,	harmonii,	krásu,	víru,	hu-
mánnost,	úsilí	člověka	žít	a	obětovat	se	 i	pro	 jiné“	
(Porvazník,	Ladová,	2010,	s.	37).	

	 Domnívám	se,	že	na	bázi	této	filozofie	mohou	
být	příležitosti	globalizace	dobře	využity	a	její	rizika	
do	 značné	 míry	 úspěšně	 eliminovány.	 Bezpochy-
by	do	oblasti	civilizačního	 rozvoje	můžeme	zařadit	
oblast	 podnikání,	 které	má	 od	 poloviny	 20.	 století	
více	 globální	 rozsah.	Mnohé	místní	 problémy	 jsou	
globálního	charakteru	a	místní	problémy	 jsou	čas-
to	 ovlivňovány	 globálním	 vývojem.	 „Bez	 integrace	
do	 globální	 ekonomiky	 by	 nebylo	 možné	 genero-
vat	 dostatek	 prostředků	 k	 zajištění	 životní	 úrovně	
narůstajícího	 počtu	 obyvatelstva“	 (Dytrt,	 Stříteská,	
2009,	s.	11).	Globalizace	je	komplexním	projevem	
současné	 lidské	 civilizace	 a	 současně	 je	 dobou,	
kdy	 je	 člověk	 vystaven	 stále	 většímu	 tlaku,	 které	
vyvolávají	důsledky	vlastní	činnosti.	Například	pro-
fesor	Milan	Zelený	hovoří	o	globalizaci	a	následné	
relokalizaci	v	 rámci	cyklického	civilizačního	vývoje	
procesu	 globalizace,	 který	 integroval	 původní	 lo-
kální	 trhy	 a	 instituce	 do	 globálního	 společensko-
-ekonomicko-politického	 systému,	 který	 posiloval	

centralizaci	 a	 hierarchizaci	 až	 do	 bodu	 pnutí,	 kdy	
klesá	 efektivnost	 a	 dochází	 k	 degradaci	 lokálních	
a	národních	systémů,	zájmů	a	kultur.	V	následném	
směru	nastává	korekce,	tedy	relokalizace.	Přitom	se	
systém,	podle	Zeleného,	nevrací	do	původní	úrovně,	
ale	směřuje	na	úroveň	kvalitativně	vyšší,	kdy	dochá-
zí	 ke	 „tvorbě	 přímého	 a	 paralelního	 vztahu	 lokalit	
k	 žádoucím	 globálním	 institucím	 a	 systémům,	 při	
obcházení	a	degradování	neefektivních	a	nežádou-
cích.“	S	tímto	vývojem	je	spojeno	dnes	již	poměrně	
dobře	známé	heslo	„Mysli	globálně,	jednej	lokálně!“	
(Zelený,	2011,	č.	10,	s.	20-23).	

	 To	vše	spolu	přináší	nutnost	růstu	potřeby	eti-
ky	a	 etického	chování	 po	celé	 šířce	 růstu	 různých	
lidských	činností.	Dostáváme	se	k	otázce	odpověd-
nosti	 v	 činnosti	 člověka,	 „žádná	 známá	 legislativa	
nenařizuje	 etické	myšlení	 a	bohužel	 nesankcionuje	
ani	neetické“	(Dytrt,	Stříteská,	2009,	s.	8).	Otázka,	
plánování,	 organizace,	 vedení	 a	 kontroly	 jsou	 zá-
kladními	funkcemi	managementu	a	jsou	dnes	přímo	
spojeny	 s	 existencí	 člověka	 a	 kvalitou	 jeho	 života.	
Když	v	minulosti	jsme	za	manažery	mohli	považovat	
takové	členy	organizace,	 kteří	 hovořili	 s	 ostatními,	
říkali	 jim,	 co	mají	 dělat	 a	 jak	 to	mají	 dělat,	 změny	
v	 charakteru	 práce	 a	 její	 organizaci	 stírají	 ostré	
hrany	mezi	manažery	a	 zaměstnanci.	Hodně	pozic	
a	 činností	 manažerů,	 které	 je	 charakterizují,	 vyža-
dují	manažerské	aktivity,	zejména	pokud	jde	o	práci	
v	týmech.	Manažer	je	ten,	kdo	pracuje	s	lidmi	a	ko-
ordinuje	jejich	aktivity	za	účelem	dosažení	cílů	orga-
nizace.	Americký	klasiky	moderního	managementu	
Peter	f.	Drucker	poznamenal,	že	moderní	technolo-
gie,	zejména	 internet	a	související	elektronický	ob-
chod,	 přinesl	 s	 sebou	 bezprecedentní	 změny	 v	 ži-
votech	lidí.	Podle	Druckera	poprvé	v	historii	lidstva	
získal	velký	počet	lidí	možnost	volby.	Jsme	a	bude-
me	ještě	více	nuceni	řídit	sami	sebe,	a	na	to	nejsme	
připraveni,	 Peter	 f.	 Drucker	 upozorňuje	 (viz	 Dytrt,	
Stříteská,	 2009,	 s.	 9).	 To	 vše	 přináší	 realita	 těch-
to	 dnů,	 potřebu	 rozvoje	manažerských	 dovedností	
a	činnosti,	přičemž	jádrem	těchto	aktivit	 je	celková	
schopnost	 rozhodnout	se.	Tady	vzniká	kritické	na-
pětí	mezi	 konzumním	způsobem	života	a	potřebou	
kontroly	a	sebekontroly	lidské	činnosti,	včetně	jejich	
důsledků.	 Tyto	 skutečnosti	 podněcují	 k	 tomu,	 aby	
byl	 člověk	 aktivnější	 a	 více	 kreativní.	 Jde	 nakonec	
o	to	jinak	uspokojit	potřeby	autority	a	úcty	člověka	
k	člověku	a	v	neposlední	míře	i	posilování	sebeúcty.

	 Z	 toho	vyplývá,	že	konzumní	způsob	nevyža-
duje	 hlubší	 analýzu,	 ale	 ani	 etické	 reflexe	 našeho	
jednání.	 Konzumní	 způsob	 života,	 a	 tedy	 i	 jednání	
právě	naopak	se	obejde	bez	etické	reflexe,	což	vede	
ke	 stagnaci,	 která	 se	 může	 projevovat	 v	 rostoucí	
aroganci	a	lhostejnosti	a	je	doprovázen	zaměřením	
na	krátkodobé	cíle.	Naopak	sebekontrola,	rozhodo-
vání,	 a	 tedy	 tvořivý	 charakter	 činnosti	 si	 vyžaduje	
etické	reflexe	a	tím	posilování	zodpovědnosti	v	ka-
ždém	 okamžiku	 lidské	 činnosti.	 V	 globalizovaném	
světě	se	tato	skutečnost	stává	čím	dál	zjevnější	a	je	
doprovázena	 nutností	 respektovat	 etické	 postoje	
v	managementu	a	podnikání.	Podněcuje	to	i	potře-
bu	rozvíjení	lidské	činnosti	na	bázi	axiologického,	tj.	
hodnotového	 posuzování	 současných	 civilizačních	
procesů	 a	 celkového	 zaměření	 lidských	 činností.	
Podle	 autorů	Dytrta	 a	Stříteské	 spousta	organizací	
21.	 století,	 respektive	 ty	 které	 se	 zakládají	 v	 dob-
ré	 strategické	 vizi,	 vyžadují	 zvýšenou	 míru	 aktivi-

ty	 a	 kreativity	 nejen	 majitelů	 a	 zaměstnanců,	 ale	
i	ostatních	fyzických	nebo	právnických	osob,	které	
mají	 vliv	 na	 fungování	 a	 řízení	 organizace.	 V	 této	
souvislosti	 mluvíme	 o	 stakeholdrech,	 respektive	
stakeholderovských	obchodních	koncepcích	firmy.	
„Při	 vytváření	 hodnot	 se	manažeři	 stávají	 partnery	
zaměstnanců	 a	 naopak“	 (Dytrt,	 Stříteská,	 2009,	
s.11).	Tak	se	otázka	manažera	a	manažeringu	do-
stává	 do	 popředí	 důležitých	 civilizačních	 činností.	
Roste	 míra	 potřeby	 zodpovědnosti	 v	 činnosti	 lidí,	
přičemž	 oblast	 manažerské	 práce	 se	 stává	 před-
mětem	 tohoto	 požadavku.	 Požadavky	 kladené	 na	
fungování	 jednotlivce,	 který	 je	 manažerem,	 jsou	
obtížné	 vzhledem	k	 vysokým	nárokům	na	 skladbu	
jeho	 profesních	 schopností,	 které	 podle	 Zdeňka	
Pitry	májí	 tři	složky:	 technické,	humanitární	a	kon-
cepční	(Pitra,	2007,	s.	29).	V	rovině	technické	sou-
části	je	důležitá	znalost	nástroje,	metody	a	techniky	
managementu	a	jejich	adekvátní	využití	v	konkrétní	
situaci.	V	humanitní	složce	jde	o	individuální	schop-
nost	pracovat	s	lidmi,	ovlivnit	jejich	chování	v	zájmu	
splnění	poslání	organizace.	Na	koncepční	úrovni	jde	
o	 systémové	 souvislosti	 dopadů	 rozhodnutí	 ma-
nažerů	 na	 další	 vývoj	 organizace	 a	 její	 působení	
v	daném	prostředí.	Tato	složka	poukazuje	na	to,	že	
pokud	 roste	 v	 souboru	 manažerských	 profesních	
způsobilostí,	 zvyšuje	 se	 i	 úroveň	 způsobilostí	 pro	
další	fungování	organizace.	Pro	všechny	manažery,	
na	kterékoli	úrovni	hierarchie,	je	důležitá	schopnost	
nakládat	s	lidmi.	Chování	lidí	v	rámci	organizace	je	
důležitým	faktorem	pro	úspěch	její	činnosti	(viz	Pit-
ra,	2007,	s.	29).	

	 Otázka	existence	organizace	je	přímo	spojena	
s	definicí	účelu	podnikání	a	odtud	jsou	odvozeny	ob-
chodní	cíle	všech	klíčových	oblastí	podnikatelských	
aktivit.	Organizace	musí	 reagovat	 na	 vývoj	 v	 jejím	
okolí,	s	cílem	být	úspěšnou.	Samozřejmě	musíme	
předpokládat,	že	v	takovém	případě	jde	o	podněco-
vání,	 podporování	 tvůrčí	 a	 inovační	 činnosti	man-
agementu	organizace	a	zaměstnanců,	protože	dlou-
hodobý	 podnikatelský	 úspěch	 organizace	 nemůže	
být	založen	na	konzumních	stereotypech.	„Dlouho-
dobá	praxe	potvrzuje	platnosti	 tvrzení:	Organizace,	
která	 nedosahuje	 pravidelně	 úspěch	 v	 podnikání,	
nemůže	dlouhodobě	existovat	–	je	neúspěch	svých	
reakcí	na	vývoj	v	okolí	je	odsouzena	k	postupnému	
zániku.	 Podnikatelská	 úspěšnost	 jejího chování	 je	
pro	každou	organizaci	existenční	podmínkou!“	(Pit-
ra,	2007,	s.	34).	

	 Globalizace,	 která	 charakterizuje	 současnou	
ekonomiku	 světa,	 je	 doprovázena	 řadou	 znaků,	
o	 některých	 jsem	 se	 již	 zmínil.	 Musíme	 připome-
nout	asymetrický	růst	moci	nadnárodní	společnos-
ti,	 který	 s	 sebou	 přináší	 nárůst	 nezaměstnanosti,	
a	 to	 je	často	v	 těch	 regionech,	kde	 to	dříve	neby-
lo,	 nebo	 v	menší	míře.	 Nová	 technologie	 se	 stále	
vyšší	efektivitou,	ruší	hranice	mezi	tradičními	obory	
podnikání.	To	je	obtížné	k	určení	hlavní	technologie,	
ale	 vzniká	 zejména	 jiný	 typ	 konkurence.	 «Nástup	
informačních	a	komunikačních	technologií	do	pod-
nikatelského	 prostředí	 nutí	 jednotlivé	 producenty	
ke	standardizaci	nabízených	produktů	a	 jejich	mo-
dulární	 architektuře,	 přičemž	umožňuje	 také	 přímý	
kontakt	se	zákazníkem.	V	této	situaci	dění	v	jednot-
livých	oborech	určují	dominující	 firmy,	přičemž	se	
mění	 tradiční	 skladba	 nákladů.	 To	 vede	 k	 situaci,	
kdy	trvalou	součástí	reality	dnešního	podnikatelské-



STRANA 13

CIVITAS - ODBORNÝ ČASOPIS PRE POLITICKÉ A SOCIÁLNE VEDY DECEMBER 2020

ho	prostředí,	globální	ekonomiky,	 je	nejistota	způ-
sobená	 i	 tím,	 že	 konkurence	na	 světovém	 trhu	 se	
neustále	zvyšuje	a	nové	technologie	mění	současný	
styl	života	většiny	světové	populace	„(Pitra,	2007,	
s.	35).

	 Uvedené	skutečnosti	mění	pohled	i	na	otázku	
zodpovědnosti	managementu	v	globalizované	spo-
lečnosti.	Nejde	už	 jen	o	samotné	manažery,	 jejich	
přípravu	a	způsobilost,	ale	i	systém	legislativy,	v	ur-
čitém	smyslu	 i	celkové	politické	kultury	dané	spo-
lečnosti.	Neetické	chování	v	podnikání	není	vyvola-
né	 pouze	 chybami	 lidí,	 ale	 zájmy	 určitých	 skupin,	
jde	 o	 celý	 systém	 řízení	 společnosti	 v	 konečném	
důsledku	i	systém	výběru	daní,	a	nakonec	i	systému	
efektivního	 využívání	 zdrojů,	 které	 jsou	 odvozeny	
z	výběru	daní.	To	ovšem	předpokládá	novou	stra-
tegii	 sociální	 politiky.	 Ukazuje	 se,	 že	 provázanost	
jednotlivých	civilizačních	činností	narůstá,	přičemž	
určité	 zodpovědné	 činnosti	 nemůže	 být	 dosaženo	
v	krátkých	časových	relacích.	Musíme	si	uvědomit,	
že	 při	 přechodu	 z	 totalitní	 společnosti	 do	 společ-
nosti,	založené	na	tržní	hospodářství,	bylo	v	našich	
podmínkách,	více	či	méně	živelné	a	to	je	i	proto,	že	
lidé	sice	cítili	nespokojenost	s	daným	stavem	věci,	
ale	 mnohé	 tzv.	 výdobytku	 socialismu	 akceptovali	
a	akceptují	ve	svém	osobním	a	veřejném	životě	až	
do	dnešních	dní!	Dnes	se	s	tím	můžeme	setkat	za	té	
situace,	kdy	politici	 řeší	složité	sociální	záležitosti.	
Narážejí	často	na	stereotypy,	které	byly	charakteri-
stické	pro	období	předcházející	roku	1989.	Musíme	
brát	do	úvahy	také	to,	že	stále	o	významných	otáz-
kách	 státu	 a	 veřejného	 života	 rozhoduje	 generace	
politiků,	 anebo	 jejich	 příznivců,	 kteří	 se	 zejména	
v	devadesátých	letech	profitovali	ze	živelného	pře-
chodu	 od	 totality	 do	 společnosti	 tržní	 ekonomiky.	
Takové	osobnosti	se	svými	návyky	a	stereotypy	ne-
mohou	přinést	požadovanou	změnu	do	současného	
politického	 a	 veřejného	 života,	 ale	 právě	 naopak,	
jejich	 stereotypy	 jsou	 často	 překážkou	 pro	 další	
rozvoj	 společnosti.	 Pokud	 bychom	 udělali	 jakousi	
analýzu,	jak	se	realizují	principy	demokracie	v	jed-
notlivých	 sférách	 společenského	 života,	 narazíme	
na	neobvykle	vysoký	počet	jasně	nedemokratických	
procedur,	které	jsou	živnou	půdou	pro	růst	kliente-
lizmu	a	jasné	a	často	méně	zjevné,	skryté	korupce.	
Celou	tuto	oblast	nelze	považovat	za	prostředí,	kde	
se	 daří	 inovacím	 a	 tvořivému	myšlení,	 což	 vystu-
puje	 do	 popředí	 jako	 intenzivní	 požadavek	 změny,	
která	 je	 jedinou	 jistotou	 v	 životě	 moderní	 společ-
nosti.	Nejde	o	individuální	úpravy	a	pouze	omezené	
změny,	ale	poznání,	že	změna	je	konstantní	proces	
moderní	globalizované	společnosti.	Pochopení	této	
souvislosti,	jak	je	vidět	v	teorii,	je	pak	zcela	zjevné	
v	přenesení	do	každodenního	života	lidí	a	je	výzvou,	
která	 poukazuje	 na	 skutečnost,	 že	 riziko	 různých	
neočekávaných	zvratů	a	obratů	v	životě	se	zvyšuje.	
Koresponduje	to	s	myšlenkou	vynikajícího	předsta-
vitele	amerického	managementu	Petera	f.	Druckera:	
Jedinou	jistotou	dnešní	doby	je	trvalá	změna!	Pro-
tože	 jsem	 dlouho	 dobu	 pracoval	 ve	 státní	 správě	
a	samosprávě	a	snažil	jsem	se	zakomponovat	etiku	
do	principů	managementu,	strategického	plánování	
a	přípravy	investičních	akcí,	tak	bych	se	chtěl	podě-
lit	o	následující:	

-	 Základem	 práce	 je	 předpoklad,	 že	 úspěšného	
a	 vyváženého	 rozvoje	 měst,	 jakožto	 složitých	
společensko-ekonomických	 systémů,	 integru-

jících	v	sobě	zájmy	 řady	aktérů	a	vystavených	
mnoha	 vnějším	 vlivům,	 může	 být	 dosaženo	
pouze	za	předpokladu,	že	jejich	řízení	bude	vy-
konáváno	komplexně	a	systematicky.	Klíčovou	
rovinu	zde	hraje	strategická	úroveň	řízení,	jejímž	
výchozím	bodem	je	strategické	plánování,	které	
má	v	rukou	vedení	měst,	 tedy	ve	své	podstatě	
management	firmy	pod	názvem	„město“.	

-	 Odpovědnost	 v	 managementu	 vede	 k	 zamyš-
lení	 nad	 příčinami	 ekonomických	 neúspěchů,	
sociálních	a	politických	krizí.	Zamýšlíme	se,	co	
všechno	ovlivňuje	úspěšnost	a	fungování	firmy,	
jaký	 význam	 má	 uplatňování	 etiky	 v	 manage-
mentu,	případně	absence	etiky	v	myšlení	mana-
žerů.	Jedním	ze	základních	stavebních	kamenů	
etiky	v	podnikání	jako	volby	odpovědného	man-
agementu	je	soustavná	péče	firmy	o	vytváření,	
trvalé	 udržování	 a	 posilování	 dobrého	 jména	
firmy.	Aby	firma	dosáhla	dobrého	jména	a	dlou-
hodobé	prosperity,	je	nutné	dbát	nejen	o	vztahy	
s	okolím	firmy,	ale	i	o	vztahy	dovnitř	firmy.	Tedy	
ke	 všem	 subjektům,	 které	 svou	 činností	 firma	
ovlivňuje	a	kterými	je	ovlivňována,	tyto	subjekty	
nazýváme	stakeholdry.

	 Paralelu	této	problematiky	můžeme	shledávat	
i	v	státní	správě	a	samosprávě.	Jednání	vedení	měs-
ta	s	partnery	ve	městě,	ale	 i	s	širším	okolím	ovliv-
ňující	 dění	 na	 území	 města.	 Proces	 strategického	
plánování	rozvoje	měst	záleží	na	management	měst,	
který	 řeší	 oblast	 podpory	 rozvoje	 infrastruktury	
města	ve	vazbě	na	klíčové	funkce	města	a	zároveň	
v	sobě	akcentuje	vazbu	na	klíčové	hráče	ve	městě.	
Tyto	podpory	jsou	zejména	představovány	poskyto-
váním	rozvojových	ploch,	zakládáním	či	provozová-
ním	podnikatelských	inkubátorů,	inovačních	center,	
vědeckotechnických	 parků,	 klastrů,	 poskytováním	
fondů	 rizikového	kapitálu	a	vytvářením	 jiných	pod-
půrných	 institucí;	 v	 obecné	 rovině	 pak	 vytvářením	
vhodných	podmínek	a	vhodného	klimatu	pro	rozvoj	
inovačního	podnikání.	Zde	se	jedná	o	bazální	zajiš-
tění	vkládání	principů	etiky	do	činnosti	jednotlivých	
složek,	 které	 ovlivňují	 zásadním	 způsobem	 rozvoj	
města	a	nakládání	s	veřejnými	finančními	prostřed-
ky.	Vše	vychází	z	předpokladu,	že	vytvoření	dlouho-
dobého	vztahu	mezi	klíčovými	partnery	města	a	or-
ganizacemi	i	obyvateli	na	bázi	vzájemné	důvěry.	Je	
předpokladem	 efektivnímu	 vynakládání	 finančních	
prostředků	a	zvýšení	spokojenosti	občanů	ve	městě,	
ke	kterému	etika	a	etické	chování	zásadně	přispívá.	

	 Z	 povahy	 globalizačních	 procesů	 a	 trendů	 je	
zřejmé,	 že	 mezi	 nimi	 a	 výše	 popsaným	 tématem	
existuje	řada	vazeb	a	souvislostí.	Formulování	 roz-
vojové	vize	a	strategie	měst	musí	reagovat	na	širo-
kou	a	hlubokou	analýzu	 řešeného	prostoru,	 kdy	 je	
hodnocen	stávající	stav,	vývojové	trendy	i	rozvojový	
potenciál	sledovaného	území,	resp.	města.	V	rámci	
takové	analýzy	musí	být	zhodnoceny	i	vlivy	makro-
prostředí;	 právě	 v	 něm	 je	 působení	 globalizačních	
trendů	 a	 vlivů	 zřetelně	 patrné,	 zejména	 co	 se	 týče	
vývoje	světové	ekonomické	aktivity	(HDP),	investič-
ní	aktivity,	technologických	trendů	a	inovací,	vývoje	
legislativy,	 dopadů	 mezinárodních	 smluv,	 politic-
kých	 rozhodnutí,	 sociálně-kulturního	 vývoje,	 atd.	
Města	 a	 celé	 regiony	 jsou	 v	 době	 sílící	 globaliza-
ce	vystaveny	silnému	konkurenčnímu	 tlaku	 tržního	
prostředí,	kdy	soupeří	o	počet	obyvatel,	o	lokalizaci	
firem	 na	 svém	 území	 a	 pracovní	místa	 a	 o	 zdroje	

financování.	 O	 tom	 všem	 musí	 mít	 municipalita,	
a	hlavně	vedení	města,	tedy	management	dostateč-
ný	přehled,	pokud	chce	vytvořit	účinnou	rozvojovou	
strategii,	 zaměřenou	 na	 vyvážený	 rozvoj	 spravo-
vaného	 území,	 resp.	 úžeji	 zaměřenou	 na	 podporu	
rozvoje	 podnikatelského	 sektoru	 na	 svém	 území	
a		usí	být	v	neustálém	kontaktu	se	svými	partnery.	
Tedy	musí	znát	možnosti	i	potřeby	klíčových	hráčů	
ve	městě	 k	 čemuž	 vede	 nepřetržitý	 dialog	 na	 bázi	
partnerství.

	 Neopomenutelným	 vlivem	 jsou	 rostoucí	 po-
žadavky	na	celostní	kompetentnost	manažerů	a	za-
městnanců	samospráv.	Tyto	osoby	musí	být	schop-
ny	 zorientovat	 se	 ve	 stále	 náročnějším	 prostředí.	
K	tomu	musí	být	vybaveni	potřebnými	vědomostmi,	
znalostmi	 a	 sociální	 zralostí.	 Podmětné	 může	 být	
pro	 management	 samosprávy	 poznávání	 přístupů	
k	úspěšnému	řešení	konkrétních	problémů	v	jiných	
evropských	 městech.	 Zde	 globalizace	 nabízí	 po-
měrně	snadný	přístup	k	získání	takových	informací,	
umožňuje	snadné	vytváření	celosvětových	sítí	měst	
za	účelem	sdílení	příkladů	dobré	praxe,	nebo	budo-
vání	hlubokých	partnerství	a	sítí	spolupráce,	ve	kte-
rých	vzdálenosti	nepředstavují	taková	omezení	jako	
v	minulosti.	Otázkou	 je	pak	využitelnost	 získaných	
zkušenosti	a	jejich	zakomponování	do	místního	pro-
středí,	 jejich	 zdárné	 projednání	 a	 finální	 realizace,	
což	je	cílem	každého	takového	procesu.
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	 László	 Öllös	 vo	 svojej	 knihe	 navrhuje	 vytvoriť	
komplexnú	európsku	 identitu	 a	 jej	 nositeľa:	 európsku	
politickú	 komunitu,	 európsky	 ľud	 na	 základe	 kritiky	
doposiaľ	 prevládajúcej	 národnej	 identity.	 Európu	 po-
važuje	autor	za	súbor	hodnôt,	ktoré	by	mohli	ústavne	
zaručiť	rovnováhu	ideových	smerov	a	zachovanie	ná-
rodných	zvláštností.	Ľudia	by	mohli	byť	súčasne	Eu-
rópanmi	a	zostať	pritom	aj	členmi	svojich	národov,	čo	
by	umožňovalo	zvýšiť	tvorivé	schopnosti	Európy,	ktorá	
by	 takto	mohla	 lepšie	 obstáť	 v	 globálnej	 konkurencii	
a	poskytnúť	príklad	aj	druhým.

	 V	prvej	časti	knihy	s	názvom	Duša	Európy	autor	
konfrontuje	stredovekú	stavovskú	náboženskú	kultúr-
nu	jednotu	s	konfliktami	moderných,	demokraticky	sa	
zjednocujúcich	národných	štátov.	Tieto	tradície	s	vylú-
čením	národného	útlaku	a	posilnením	spolupatričnosti	
a	 vzájomnej	 odkázanosti	 by	 mohli	 byť	 východiskom	
aj	pre	vytvorenie	európskeho	ľudu.	Prehĺbenie	jednoty	
sťažuje	však	dnes	aj	to,	že	EÚ	chce	byť	nadnárodnou	
organizáciou,	 pričom	 je	 stále	 pod	 vplyvom	 najsilnej-
ších	 národných	 štátov	 a	 ich	 vyjednávanie	 predlžuje	
rozhodovanie,	čo	je	nevýhodou	v	globálnej	súťaži.

	 Otázna	je	aj	legitimita	vedenia	EÚ,	nevolí	ho	totiž	
európsky	 ľud,	 ale	 riadia	 ju	 vedúci	 politici	 národných	
štátov.	 Identita	 je	 teda	 stále	 predovšetkým	 národná,	
ktorú	by	niektorí	 politici	 a	 intelektuáli	 chceli	 prekonať	
bez	toho,	že	by	miesto	nej	ponúkli	presvedčivú	spoloč-
nú	identitu.	K	tomu	nestačí	iba	na	základe	spoločných	
záujmov	 racionálne	 skonštruovaná	 ústava,	 ale	 musí	
existovať	 spoločné	 presvedčenie,	 ktoré	 môže	 vznik-
núť	iba	na	základe	otvorenej	diskusie	a	kritiky	negatív,	
a	v	tom	aj	vzájomných	národných	krívd	z	minulosti.

	 Autor	 píše	 o	 tichom,	 zamlčanom	 zjednotení	
(pojem	 P.	 Thibaulta),	 keď	 politická	 elita	 v	 prospech	
hospodárskej	 integrácie	neumožňuje	diskutovať	o	ná-
rodoštátnych	 rozporoch	 a	 občania	 Európy,	 žijúcej	
v	oddelených	národoch,	nemôžu	takto	vytvoriť	jednot-
né	 politické	 spoločenstvo.	 Öllös	 zdôrazňuje	 potrebu	
spoločných	 univerzálnych	 kritérií,	 aby	 vzťah	 národov	
neurčoval	ich	vzájomný	boj,	ale	pocit	spolupatričnos-
ti	 a	 spoločné,	 vzájomné	 kultúrne	 obohacovanie	 sa.	
V	 globalizujúcom	 sa	 svete	 národné	 štáty	 už	 nie	 sú	
konkurencieschopné,	riešiť	ich	problémy	možno	iba	na	
základe	ich	spoločného	úsilia	s	podporou	ľudu.

	 „Treba	 počítať	 aj	 s	 tým,	 že	 Európa	 sa	 nedoká-
že	obnoviť	 z	vlastných	síl.	 Jej	dnešná	situácia	sa	 líši	
od	predchádzajúcich	kríz.	Kontinent	je	aj	v	biologickej	
kríze.”	 (s.	200,	 v	pdf	s.	196)	V	posledných	častiach	
knihy	autor	skúma	aj	túto	populačnú	a	hodnotovú	krízu	
a	hľadá	východisko	z	nej	v	posilnení	hodnôt	rodinného	
života	a	výchovy	budúcich	generácií.

	 Kniha	 Európai	 identitás	 vyšla	 aj	 v	 elektronickej	
podobe	a	veľmi	by	nám	pomohol	aj	jej	slovenský	pre-
klad,	 pretože	 v	 súčasnej	 kríze	 dáva	 presvedčivými	
argumentami	podloženú	alternatívu	do	budúcnosti	na	
základe	zachovania	a	rozvoja	našich	národov	a	v	pro-
spech	nášho	ľudu	v	spoločnej	Európe.

Mgr. Tibor Szentandrási, PhD.
Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF
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Öllös, L: Európai identitás (Európska identita)
Šamorín:	Fórum,	2019,	s	238.	ISBN	978-80-89978-09-0

	 Osobnosť	 českého	 filozofa	a	 spisovateľa	Egona	
Bondyho	 (1930–2007)	 poskytuje	 veľa	 duchovného	
materiálu	 na	 skúmanie.	 Jeho	 texty	 vyvolávajú	 veľa	
otázok	 a	 impulz	 na	 premýšľanie.	 Pripomeňme	 aspoň	
práce	ako	Budha	(Praha:	Mata	a	DharmaGaia	199,	194	
s.),	Čínská filosofie	(Praha:	Vokno	1993,	397	s.)	a	In-
dická	filosofie.	(Praha:	Vokno	1992,	237	s.).	Ich	autor	

Lysý, Jozef: Bondyho Odysea na Slovensko. 
Praha:	Machiavelli	Press	2020,	94.	s.

si	nevybral	navonok	vzdialený	svet,	aby	ohuroval	čita-
teľa.	Je	mu	vzdialená	 lacná	exotika,	nekĺže	sa	po	po-
vrchu,	ale	ponára	sa	do	hĺbky	myslenia	himalájskeho	
regiónu	v	širšom	zmysle	slova.	Na	viacerých	miestach	
zdôrazňuje	niektoré	odlišnosti	od	našich	 tradícií.	Čín-
ski	myslitelia	 nestavali	 vo	 väčšine	prípadov	do	proti-
kladu	prírodu	a	spoločnosť,	hľadali	skôr	harmóniu	(toto	

file:///Users/michals/Desktop/CIVITAS_december_2020/Texty/javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/4942KEEIEACNYHKQR7UTQD47C38M3TCCTHRD191CXLXQNDNT59-26056?func=service&doc_number=000079406&line_number=0016&service_type=TAG%22);
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IVANČÍK, Radoslav – NEČAS, Pavel: Terorizmus. Globálna bezpečnostná hrozba,
Key	Publishing	s.	r.	o.Ostrava	2019,	163	s.,	ISBN	978-80-7418-319-5

	 V	bežnom	slovníku	dnešného	človeka	sa	po-
jem	terorizmus	vyskytuje	skoro	každodenne.	Pokiaľ	
pred	útokom	na	Dvojičky	a	Pentagon	v	roku	2001	na	
pôde	USA	ktokoľvek	z	nás	na	takéto	niečo	skoro	ne-
pomyslel,	alebo,	ak	aj	pomyslel,	tak	skôr	v	kontexte	
ideologickom	či	národooslobodeneckom,	po	tomto	
akte	sa	tento	pojem	stal	trvalou	súčasťou	nášho	ži-
vota,	aj	keď	sme	mu	neboli	priamo	vystavení,	navy-
še	s	prívlastkami	medzinárodný	a	islamský.	O	tom-
to	staronovom	fenoméne	medzinárodných	vzťahov	
sa	u	nás,	aj	v	zahraničí	popísali	stovky	štúdií	a	kníh,	
napriek	 tomu	ešte	 ani	 dnes	nemáme	 jednoznačnú	
a	 definitívnu	 definíciu,	 charakterizujúcu	 jeho	 jasný	
pôvod,	znaky,	nástroje	a	najmä	spôsoby,	ako	proti	
nemu	bojovať	a	postupovať.	

	 Terorizmus	 je	hrozba	 tak	pre	štát,	 ako	aj	 pre	
spoločnosť	a	pre	 jednotlivcov.	Je	anonymný,	nevi-
diteľný,	 bez	 mocenského	 centra,	 používa	 neštan-
dardné	metódy	a	zbrane.	K	 jeho	bojovníkom	môže	
patriť	chlapec	zo	susedstva,	či	známy	z	práce.	Podľa	
Ivančíka	a	Nečasa	predstavuje	„terorizmus rozsiah-
ly, viacdimenzionálny, premenlivý a neustále sa 
vyvíjajúci spoločenský jav, ktorý zložitými psycho-
logickými, sociálnymi a násilnými mechanizmami 
pôsobí na jednotlivcov, skupiny i celú spoločnosť. 
Ide pritom o jav, ktorý pre ľudstvo nie je úplne nový, 
ale o fenomén, ktorý sprevádzal ľudskú spoločnosť 
už v minulosti a sprevádza ju i v súčasnosti. Postup-
ne sa však menili jeho ciele, metódy, formy a pros-
triedky. Dnes je nové najmä množstvo, rozmanitosť 
a rôznorodosť jeho prejavov a podôb, ktoré ho robia 
mimoriadne premenlivým a protirečivým javom“.1 
Rozpracovať	 komplexne	 problematiku	 terorizmu	
si	 citovaní	 autori	 dali	 za	 cieľ	 na	 pomerne	 malom	
priestore	 vedeckej	 monografie	 s	 názvom	 Teroriz-
mus. Globálna bezpečnostná hrozba.	

	 Prostredníctvom	interdisciplinárneho	vedecké-
ho	výskumu	a	s	použitím	domácej	a	zahraničnej	lite-
ratúry	predkladajú	v	deviatich	kapitolách	čitateľom,	
študentom	 politológie,	 práva	 či	 medzinárodných	
vzťahov	a	odbornej	verejnosti	súhrnný	a	systematic-
ký	pohľad	na	tento	jav,	na	túto	hrozbu,	na	tento	fe-
nomén.	Prvú	a	druhú	kapitolu	venovali	ideologickým	
východiskám	 a	 historickému	 vývoju	 tejto	 hrozby.	
V	tretej	a	štvrtej	kapitole	sa	zaoberajú	vymedzením	
a	 charakteristikou	 tohto	 javu,	 ako	 aj	 problémom	
s	 jeho	definíciou.	Neopomínajú	diskutovať	o	 tenkej	
hranici	 medzi	 teroristickým	 činom	 a	 partizánskym	
spôsobom	vedenia	boja,	či	terorizmom	a	zločinom.	
Snažia	 sa	 určiť	 hranicu	medzi	 terorizmom	 a	 inými	
typmi	 asymetrického	 vedenia	 boja.	 V	 rámci	 snahy	
o	definíciu	sa	 zaoberajú	pojmami	ako	 teror,	 terori-
zovanie	a	vigilantizmus.	Obsahom	piatej	kapitoly	je	

vymedzenie	typov	terorizmu	podľa	pôvodu,	objektov	
útoku,	 rozsahu	 teroristických	 činností,	 použitých	
násilných	 prostriedkov,	 podoby	 či	 druhu	 motivá-
cie.	Práve	motivácia	člení	túto	hrozbu	na	politickú,	
náboženskú,	nacionalistickú,	 ideologickú,	monote-
matickú,	kriminálnu,	psychotickú	či	idiosynkratickú.	
Šiesta	 a	 siedma	 kapitola	 sa	 zaoberajú	 formami,	
metódami,	 princípmi	 a	 následkami	 teroristických	
činov.	 Z	 pohľadu	 študenta	 je	 zaujímavá	 ôsma	 ka-
pitola,	 ktorá	 sa	 zaoberá	 jednak	 charakteristikou,	
organizačnou	 štruktúrou,	 východiskami	 a	 formami	
podpory	 teroristických	aktivít,	ako	aj	popisom	jed-
notlivých,	konkrétnych	teroristických	skupín	od	Al-
-Kajdy,	cez	Červené	brigády	a	 Írsku	 republikánsku	
armádu	až	po	Boko	Haram	a	Óm	šinrikjó.	Deviatu	
kapitolu	autori	venovali	návrhom,	ako	bojovať	proti	
tejto	hrozbe	zo	systémového	hľadiska,	ako	aj	pros-
tredníctvom	iných	nástrojov,	ktoré	má	moderný	štát	
a	medzinárodné	spoločenstvo	k	dispozícii.	V	závere	
autori	konštatujú,	že	terorizmus	je	celosvetovým	ja-
vom	a	ako	taký	si	vyžaduje	širokú	spoluprácu	všet-
kých	štátov	sveta.	Cestou	ako	ho	potláčať	alebo	úpl-
ne	vyhladiť	určite	nie	je	totálna	vojna	proti	nemu	či	
„likvidácia jednotlivých teroristov za každú cenu“.2

POZNÁMKY

1	Ivančík,	R.-Nečas,	P.,	2019,	s.	4

2	Ivančík,	R.-Nečas,	P.,	2019,	s.	144

Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.
Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF
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grécke	slovo	sa	pomaly	vyparuje	z	nášho	slovníka)	
medzi	 nimi.	Usilovali	 sa	 o	 holistický	 prístup	 (tento	
pojem	pochádza	od	etnografa	Claudeho	Leví-Strau-
sa,	1908–2009),	pomocou	ktorého	vnímali	svet	ako	
celostný	systém.	Bondy	vytvoril	 zaujímavý	 tandem	
s	 filologičkou	 Marínou	 Čarnogurskou	 pri	 preklade	
textov,	ktoré	nám	zanechali	Konfucius	a	Lao´c.	

	 Filozof	a	politológ	Jozef	Lysý,	popredný,	ak	nie	
najväčší	 znalec	 dejín	 politického	 myslenia	 v	 slo-
venskom	priestore,	 vo	 svojej	 najnovšej	monografii	
obohatenej	 podrobným	 poznámkovým	 aparátom	
rozoberá	odkaz	Bondyho,	ktorý	by	sa	tento	rok	do-
žil	okrúhleho	výročia.	Vo	svojom	texte	členenom	do	
štyroch	 základných	 kapitol	 využíva	 nielen	 bohatú	
naštudovanú	literatúru,	ale	aj	osobné	vážne	diskusie	
s	ním.	Koncentruje	sa	na	jeho	životné	obdobie,	keď	
pôsobil	 na	 Slovensku.	 Rozoberá	 jeho	 mysliteľské	
poslanie	 a	 to	najmä	vo	 vzťahu	 k	čínskej	 a	 indickej	
filozofii.	Všíma	si	ho	ako	básnika,	analytika	globál-
nych	politických	trendov,	ale	aj	ako	pedagóga,	ktorý	
v	poslednej	etape	života	prednášal	na	Pedagogickej	
fakulte	UK	v	Bratislave.	Nezabudol	aj	na	texty,	ktoré	

boli	napísané	už	dávno,	ale	vyšli	v	novej	úprave	po-
smrtne	(Pracovní	analýza	a	jiné	texty	(Praha:	Filozo-
fia	2017,	412	s.)	a	Sklepní	práce	Praha:	Akropolis	
2018,	136	s.)	Podľa	Lysého	Bondy:	„nebol doktri-
nár. Keby bol skeptický doktrinár, popieral by sám 
seba.“	(	s.	43).	

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF
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Mešťan, Pavol – Poláková, Eva: Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry. 
Stála expozícia múzea holokaustu. Sprievodca múzeom.

Bratislava:	SNM-MŽK	2020,	294	s.

	 Nemecký	 vicekonzul	 v	 Turecku	 Max	 Erwin	
von	Scheubner-Richner,	neskorší	poradca	Adolfa	
Hitlera1,	 poslal	 6.	 júna	 1915	 na	 začiatku	 armén-
skej	 genocídy	 hlásenie:	 „Arménske obyvateľstvo 
zo všetkých planín... musí byť vyslané do regiónu 
Deir ez-Zor. Táto obrovská deportácia, rovnajúca 
sa masovému zničeniu, pri absencii akýchkoľvek 
dopravných prostriedkov... povedie nielen k hynu-
tiu Arménov, ale aj celej krajiny... Arménov, ktorí 
prijali islam, nedeportujú.“2 Po	zlikvidovaní	zhruba	
poldruha	 milióna	 Arménov	 (toto	 číslo	 vychádza	
o.i.	zrovnaním	oficiálnych	štatistík	sčítania	obyva-
teľstva	vo	východnom	Turecku)	vznikol	nariadením	
sultána	Mehmeda	VI.	Vahideddina	v	 januári	1919	
štvorčlenný	 vojenský	 tribunál	 (1861–1926),	 kto-
rý	 vyniesol	 tresty	 smrti	 hlavných	 organizátorov	
masakrov.	 Išlo	o	akýsi	malý	Norimberg.	Previnil-
ci	 väčšinu	nasedeli	 na	 trestnej	 lavici,	 ale	potichu	
emigrovali	do	Európy.	Medzivojnové	štáty	to	nepo-
važovali	za	problém	a	Európa	so	skúsenosťou	vo	
východnom	Turecku	veľa	neurobila.	Tým	uľahčila	
rozdúchanie	holokaustu,	ktorého	korene	však	sia-
hajú	do	podstatne	starších	období.	Pražský	rodák	
Franz	 Werfel	 (1890–1945)	 zachytil	 v	 známom	
románe	Štyridsať	dní	Musa	Daghu	(rok	1933)	ar-
ménsku	genocídu	a	urobil	paralelu	s	nastupujúcim	
holokaustom.	Nemožno	 sa	 diviť	 aj	 výroku	Adolfa	
Hitlera	 na	 začiatku	 druhej	 svetovej	 vojny	 28.	 au-
gusta	1941	pri	stretnutí	s	veliteľstvom,	ktoré	orga-
nizovalo	napadnutie	Poľska,	ktorý	povedal:	„Choď-
te a zabíjajte bez milosti... Kto si koniec koncov 
dnes pamätá na likvidáciu Arménov?“

	 Právnik	Raphael	 Lemkin	 (1900–1959)	 prvý	
raz	 použil	 v	 roku	 1944	 pojem	 genocída	 (grécky	
genos	=	rasa,	národnosť,	latinsky	cide	=	zabíjať),	
ktorým	označil	dva	príšerné	produkty	moderných	
dejín	 –	masaker	 osmanských	Arménov	 a	 protiži-
dovský	holokaust.	Ivan	Dubnička,	ktorého	životné	
jubileum	si	teraz	pripomíname,	napísal	vetu,	ktorá	

by	sa	zdala	pred	dvomi	storočiami,	aj	keď	ľudstvo	
vtedy	nepoznalo	dnešné	síce	nie	ideálne,	ale	pred-
sa	 demokratické	 režimy,	 absurdnou:	 „Stále platí, 
že deti sa rodili aj v koncentračných táboroch.“3

	 My	 vieme,	 že	 holokaust	 sa	 nestal	 náhodne	
a	nie	je	produktom	iba	morálne	krivých	a	duševne	
chorých	vodcov	alebo	dvoch	typov	politických	elít	
(tá	 prvá	 uskutočňovala	 a	 tá	 druhá	 to	 dlhodobou	
nečinnosťou	 umožňovala).	 Milióny	 obetí	 sa	 stali	
výsledkom	tragickej	kumulácie	ekonomických,	so-
ciálnych	a	politických	faktorov,	ku	ktorým	prispeli	
pohyby	v	kultúrno-ideologickej	sfére.	Hovorí	sa,	že	
na	počiatku	bolo	 slovo.	 Treba	dodať,	 že	 nie	 kaž-
dé	 slovo	 hreje.	 Slovenské	 múzeá	 zhromažďovali	
dielčie	zbierky	dokumentujúce	osudy	našich	Židov	
v	 čase	druhej	 svetovej	 vojny	 aj	 v	minulosti.	 Pre-
lom	však	nastal,	keď	Slovenské	národné	múzeum	
–	Múzeum	židovskej	kultúry	pod	vedením	svojho	
riaditeľa	profesora	PhDr.	Pavla	Mešťana,	DrSc.	vy-
budovalo	v	Seredi	Stálu	expozíciu	na	autentickom	
mieste	bývalého	koncentračného	a	pracovného	tá-
bora.	Slávnostné	otvorenie	sa	uskutočnilo.	26.	ja-
nuára	2016,	k	dokončeniu	expozície	došlo	v	roku	
2020,	 keď	súčasne	autor	 libreta	a	scenára	Pavol	
Mešťan	s	Mgr.	Evou	Polákovou,	PhD.	pripravili	so	
širokým	okruhom	spolupracovníkov	reprezentatív-
nu	publikáciu	o	seredskej	expozícii.	Kniha	ponúka	
čitateľovi	kľúčové	presvedčivé	fakty.	Hovorí	o	reál-
nych	osudoch	ľudí,	ktorých	riadený	osud	vrhol	do	
neľudských	podmienok.	Prehľadný	vecný	text	do-
pĺňajú	dobové	fotografie,	kópie	tlače	diskriminujú-
cich	zákonov	a	korešpondencie.	Náročnejší	čitateľ	
privíta	aj	podrobný	zoznam	literatúry.	Autori	hovo-
ria	o	mimoriadne	vážnych	veciach,	ale	bez	pátosu.	
Nielen	múzeum,	ale	aj	 táto	kniha	pomáhajú	kreo-
vať	historické	povedomie	a	tým	vytvárať	duchovnú	
imunitu	 pred	 tým,	 aby	 sa	 uvedené	 udalosti,	 keď	
„slovo stratilo význam a svedomie zaspalo“4,	 už	
neopakovali.

POZNÁMKY

1 A.	Hitler	 sa	na	 začiatku	druhej	 svetovej	 vojny	28.	
augusta	 1941	 pri	 stretnutí	 s	 veliteľstvom,	 ktoré	
organizovalo	 napadnutie	 Poľska,	 vyjadril:	 „Choďte	
a	zabíjajte	bez	milosti...	Kto	si	koniec	koncov	dnes	
pamätá	na	likvidáciu	Arménov?“

2 Deutschland	 und	 Armenien.	 1914–1918.	 Sam-
mlung	 diplomatischer	 Aktenstücke.	 Potsdam:	
Herausgegeben	 und	 Eingeleitet	 von	 Dr.	 Johannes	
Lepsius	1919,	s.	80.

3 Budúcnosť	 globálnej	 spoločnosti:	 Aké	 sú	 názory	
odborníkov?	 In:	 Občas	 nečas,	 20.5.2020,	Online:	
https://www.obcasnecas.ukf.sk/2010/05/buduc-
nost-globalnej-spolocnosti-ake-su-nazory-odbor-
nikov/

4 Mešťan,	P.	–	Poláková,	E.:	Slovenské	národné	mú-
zeum	–	Múzeum	židovskej	kultúry.	s.	7.
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