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Dialog o transformaci s Karlem Hynkem1,2: 

MS: V jaké životní fázi vás zastihl rok 1989? Byl jste psychiatr na Psychiatrické klinice. Jak jste vnímal 

situaci onoho času? Jde o to, že mnozí nepředpokládali, že události půjdou tak rychle.  

KH: Ano, působil jsem na Psychiatrické klinice, v centru psychiatrického dění. Změna politiky, k níž 

došlo, pád komunismu, jsem v průběhu života nepředpokládal. Nemyslel jsem, že by došlo k tak 

hlubokým změnám. Pokud jsem však o nich přemýšlel, tak jsem uvažoval, že dojde k nějakým 

kosmetickým změnám v socialistické společnosti.  

MS: Takto to bylo do roku 1989. Když se podíváme na mezinárodní politickou scénu, několik let před 

rokem 1989 nastalo uvolnění, režimy v okolních státech se uvolňovaly. Předpokládal jste, že vlna změn 

dorazí do naší republiky?  

KH: Mně se nesporně líbil plán amerického prezidenta Reagana, jenž uzbrojil Sovětský svaz, a tak 

porazil komunistickou velmoc hospodářsky i vojensky.  

MS: Bylo to díky tomu, že měli chybnou základnu.  

KH: Byla chybná motivace k práci.  

MS: Sám jste to pociťoval?  

KH: Nesporně. Motivace lidí byla zcela formální, ale u někoho také ne. Když jsme pracovali s lidmi, či 

jsme je léčili, člověk měl osobní vztah k pacientovi, a nebylo potřeba mít motivaci …  

… Komunismus …  

MS: Nyní bych přešel tematicky před rok 1989 a zamířil do abstraktní roviny. Jak jste pohlížel na 

komunistickou ideologii, režim, který zde vládl? Když jste se díval na budování režimu, spojoval jste si 

ho s příchodem „spravedlivé společnosti“?  

KH: Domnívám se, že si většina lidí v roce 1945, po 2. světové válce, myslela, že nové uspořádání 

Evropy bude spravedlivější, bude mnohem socialističtější než předválečné.  

MS: Soudíte, že vnímání komunistické ideologie bylo silně ovlivněno historickými událostmi?  

KH: Nejen těmi. Bylo podmíněno nejen těmi, ale i opakem fašistické totality. Někdy se člověk dostane 

od jednoho okraje k druhému. Tak se Evropa dostala od jednoho okraje k druhému.  

MS: Ano, některé extrémy se přitahují. Soudíte, že na komunistické ideologii je něco 

ospravedlnitelného?  

KH: S odstupem času komunistická ideologie zase přitahuje, jelikož iniciativa lidí klesá a zjistilo se, že 

kapitalismus, tržní hospodářství, přináší spousty problémů, jelikož každý se musí starat o sebe, o své 

                                                           
1
 Karel Hynek *1940, přední český soudní psychiatr, působící na Psychiatrické klinice VFN Praha při 1. lékařské 

fakultě UK.   
2
 První část dialogu byla natočena ve čtvrtek 15. listopadu 2010 v dopoledních hodinách v prostorách pracovny 

Karla Hynka na Psychiatrické klinice, Ke Karlovu 11, Praha 2, Nové Město, druhý dialog byl natočen ve čtvrtek 
21. července 2011 odpoledne v ordinaci Karla Hynka, Krkonošská 2, Praha 2, Vinohrady, konec dialogu byl 
natočen ve čtvrtek 5. září 2013 odpoledne v ordinaci Karla Hynka, Krkonošská 2, Praha 2, Vinohrady.       
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bydlení, jídlo, tedy elementární potřeby. Lidé se domnívají, že komunistická společnost toto dávala 

sama. Stejně si to dávali lidé. Dávali si to rovnoměrně bez ohledu na to, kdo přispěl do společné 

pokladny.  

MS: Řekl byste, že zde byly jistoty? 

KH: Panovala bezstarostnost … 

MS: Na druhou stranu - lidé neměli svobodu, …  

KH: … nemohl jste se uplatnit. Když jste se uplatnil, tak z toho pro vás moc neplynulo. To znamená, že 

motivace k uplatnění byla podstatně nižší.  

MS: Lze uvažovat, že události před rokem 1989 napomohly vyvrátit komunistickou ideu?  

KH: Z mého pohledu se to přežilo ekonomicky. Ti lidé tehdy věděli, že v západní Evropě či 

kapitalistické části světa jsou větší možnosti, lidé se neohlíželi na problémy, které ve společnosti měli. 

Záviděli pouze profit společnosti, záviděli pouze hmotné vlastnictví a neuvědomovali si, že to musí 

být podmíněno prací.  

… Mylnost ideologie …  

MS: Soudil jste, že ideologie je vyčpělá?  

KH: Jistě je málo režimů, které jsou ji schopny uchovávat.  

MS: Severní Korea, Kuba …  

KH: Situace je v nich ekonomicky neudržitelná, že ani v těchto podmínkách diktatury, vojenského 

režimu, ji nelze uchovat.  

MS: Sluší se říci, že to měl být režim „harmonický“, ale zatím to byl režim represivní. Některým lidem 

ničil životy.  

KH: Soudím, že idea komunismu se bude stále opakovat v myslích zejména mladých lidí, kteří se 

domnívají, že současná doba je velice pseudodemokratická, či demokracie je velice formální. Přesto 

se musíme smířit s tím, že na celé zeměkouli je výjimečná situace komunistických režimů, jimž stejně 

hrozí kolaps.  

MS: Je tam bída, ovšem i přesto jsou někteří lidé oddaní svým vůdcům a jsou disciplinovaní. Když 

představitel Severní Koreji má výročí, tak tito lidé jsou schopni nastoupit, uctívat jej. Nesmíme 

opomenout, že komunismus je určitá forma náboženství. Právě s touto skutečností jsme se mohli 

setkat i u nás. Jen si vzpomeňme na oslavy například prvního máje.  

KH: Určitě. Soudím, že u mladých lidí je to vedeno negativní vlastností závisti, postoji, že vlastní 

neúspěch znamená, že daný režim je špatný. Také je tam snaha o rovnost, nivelizaci celé společnosti. 

To jsou typické lidské vlastnosti, které budou stále přítomny ve společnosti. To proto, že mezi námi 

jsou neúspěšní lidé, samozřejmě to vychází i z povahových vlastností …   

MS: … distribuce inteligence.  



 
 

5 
 

KH: I ta povaha je u tohoto důležitá. Lidé jsou na sebe málo přísní …  

MS: … a chybí jim disciplína. 

… Osobní život a přístup v režimu …  

MS: Přistupme k vám. Pocházíte s majetné rodiny, nebyl jste například v hledáčku vládnoucí třídy?  

KH: Domnívám se, že v tom minulém režimu jsem v žádném případě nebyl intenzivně perzekuován. 

Bylo to možná také díky tomu, že jsem měl zájem o psychiatrii. Po krátké praxi v Psychiatrické 

léčebně v Kosmonosích jsem nastoupil na Psychiatrickou kliniku v Praze 2. Zde vládl osvícený profesor 

Dobiáš, který k nám měl hezký vztah. Byl to lidsky smýšlející člověk, který měl své kořeny v jižních 

Čechách na Hluboké, kde byl jeho otec správcem na schwarzenberském panství. Sám byl však 

zakladatel Komunistické strany Československa v předválečné době. Byl proto zavřen 

v koncentračním táboře Dachau. Navázal v té době spousty přátelských vztahů s pozdějšími 

komunistickými funkcionáři, politiky. Tudíž měl i výsostné postavení mezi těmi politiky, i když 

v politice se nikdy neangažoval. Sám se uzavřel na psychiatrické klinice a choval se na ní velmi 

rozumě, tolerantně. Byla tam slušná atmosféra.  

MS: Jinými slovy, člověk, jenž měl zájem působit ve vědě, tak musel být součástí stranické struktury.  

KH: K vědě měl profesor Dobiáš spousty výhrad. Vědu považoval za málo přínosnou. Měl filosofické 

názory. Neomezoval nás v práci, třebaže podmínky pro nás nebyly příznivé. Ty ostatně „nejsou“ 

nikdy. V té době měl tolerantní postoj ke svým nekomunistickým pracovníkům.  

MS: Jedním z nich jste byl i vy …  

KH: … včetně profesora Petra Zvolského. Neměli jsme tam žádné velké omezení až na to, že jsme 

nemohli dělat nějakou vědeckou či klinickou kariéru. Snažil se nás přesvědčit o vstupu do 

komunistické strany Československa, což se v mém případě nepodařilo. Své názory jsem pevně 

zastával a neměnil. On nám proto říkal: „Rozhodli jste se proto být občany druhého, a tak budete 

občany druhého řádu.“ Z tohoto ohledu to bylo jisté omezení, ale v rámci toho režimu omezení bylo 

minimální.  

MS: Říkáte, že ve státu byly jiné skupiny, které zažívaly represi daleko více.  

KH: Jistě.  

… Exil …  

MS: Neuvažoval jste o emigraci? Jsou lidé, kteří se v zahraniční uplatnili. Odešli i osobnosti z oblasti 

psychiatrie, kteří na Západě udělali dobrou kariéru. Takový Pavel Grof, Stanislav Grof, …  

KH: Odešlo spousty kolegů psychiatrů, kteří byli úspěšní v Americe či západoevropských státech. Tak 

to nesporně bylo, ale já jsem o emigraci z osobních důvodů neuvažoval, třebaže jsem měl v roce 1968 

velkou příležitost v Rakousku. Tam jsem mohl na své srpnové cestě zůstat. Přesto jsem tam nezůstal 

z osobních důvodů, jelikož jsem zde měl starou matku. Chtěl jsem se o ní postarat. Byl jsem zde 

ženatý. Manželku jsem měl na té cestě s sebou. Zatím jsem byl bezdětný a žádný majetek jsem zde 

neměl. Možnost zde byla.  
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MS: Myslel jste, že po invazi spřátelených vojsk v roce 1968 nebudete moci vycestovat …  

KH: Soudil jsem, že tím, že se navracím do Československa, dostávám se do již neopakovatelné 

situace. Již nebudu mít další příležitost k emigraci, ale přesto jsem se tak rozhodl, …  

MS: … abyste byl opět občanem druhého řádu.   

KH: V té době to ještě nebylo vysloveno. To bylo řečeno až při normalizaci profesorem Dobiášem. Ale 

na jaře roku 1968 jsme měli pocit, že se režim v Československu dostatečně zliberalizuje a strana se 

napraví.  

… Politika …  

MS: Při této příležitosti bych se zeptal na jednu skutečnost: zdali politika byla cosi, co bylo pro člověka 

únosné. Asi jste to bral takto: „Ano, je zde režim, který ze mě udělal personu non grata.“   

KH: V politice jsem se neangažoval, a proto jsem byl separován a věnoval jsem se rodině, pacientům. 

Měl jsem pocit, že i takto prožitý život člověka může naplnit.  

MS: Soudil jste, že tehdejší systém zde byl napořád?  

KH: První léta po roce 1948 to vypadalo, že to bude se Sovětským svazem na věčné časy …  

MS: … a nikdy jinak.  

KH: Všechna hesla se naplňovala. Nutno říci, že na klinice byl dobrý kolektiv. Byli tam slušní lidé, 

s nimiž se dalo jednat a bylo to přátelské ovzduší.  

MS: Pokud člověk o něco usiloval, musel odkývat to, co vyžadovala stranická buňka.  

KH: Museli jsme základní podmínky naší existence udržovat. Byly jsme členy ROH, dělali jsme aktivity 

pro děti, které byly žádoucí. Tím pádem jsme si bazální povinnosti museli splnit. Bylo tam ještě ČSM, 

které mělo za členy i kolegy, kteří v té době byli šedesátiletí. Bez onoho členství již nebyla možnost 

existence na klinice nebo v nemocnici.  

… Vlastnictví …  

MS: Co bylo ještě zvláštností minulého režimu? Bohužel nepřímo „naváděl“, aby člověk kradl. Byla zde 

neúcta k vlastnictví. Vše je přece naše a můžeme si to zároveň vzít. S tímto postojem se můžeme 

setkat i v současnosti, ale je to z dlouhodobého hlediska postavené na hlavu.  

KH: I antičtí filosofové měli názor, že pouze část majetku může být celospolečenská a většina musí 

být v individuálním, soukromém vlastnictví, jelikož bez soukromého vlastnictví společnost jako celek 

nebohatne. 

… Obnovení vlastnictví …   

MS: Rok 1989 byl rokem, kdy jsme vykročili k návratu do „přirozeného stavu“. Pocházíte z rodiny, 

která vlastnila majetky, a proto jste přivítal jejich navracení. To, co bylo ukradeno, bylo vráceno.  
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KH: Samozřejmě to nebylo v plném rozsahu ani v mé rodině. Když se člověk dívá zpět po dvaceti 

letech od revoluce, tak vidí, tak některé majetky nebyly navráceny. Týká se to polností, lesů, 

církevních majetků …  

MS: I na toto téma se ve společnosti hledá odpověď.  

KH: Jsou to otázky politické. 

MS: Řekl bych výsostně politické.  

… Demokracie …  

MS: Jedno z takových častých slov, které člověk v období roku 1989 slýchával, byla demokracie. Jak se 

na toto společenské uspořádání díváte jako člověk, který s lidmi pracuje, zná jejich omezení? Jistě jste 

hodně slýchával od vaší matky, která zažila první republiku, jež byla založena na demokratických 

základech.    

KH: Demokracii jsem vždy chápal jako něco, co má pro člověku hodnotu. Pro řadu lidí ta hodnota 

není souměřitelná například s životem. O demokracii je třeba bojovat. Tu si v jistém ohledu musí 

vybojovat sám, když si ji nevybojuje, tak ji nemá.  

MS: To by člověk mohl říci spíše o svobodě než o demokracii. 

KH: Ono to platí i o ní …  

MS: Jinými slovy říkáte, že to jsou spojené nádoby.  

KH: Když přesně přeložíme slovo demokracie, tak je to vláda lidu. Ta je pouze omezená. Už antičtí 

filozofové přemýšleli, že majetek nemůže být pouze v rukou státu, jelikož by se nerozmnožoval … 

Tyto myšlenky nalezneme u Aristotela …  

MS: To proto, že kritizoval Platóna …  

KH: Uznával soukromé vlastnictví. Na druhé straně - antičtí filozofové připouštěli, že část majetku má 

být v rukou lidu či státu. Část majetku musí být v rukou individua, aby byl schopen majetek 

rozmnožovat.  

MS: To je záležitost kapitalistického řádu, třebaže ten je s demokratickým řádem v západním světě 

provázán.  

… První republika …  

MS: Jednu část otázky jste však neodpověděl … Vaše matka první republiku zažila … Jak vám o ní 

vykládala? Zanechala v ní éra první republiky nějaké stopy? Někteří lidé se v roce 1989 domnívali, že 

se dá navázat na období první republiky s jejím demokratickým uspořádáním.  

KH: To by odpověděla lépe má matka než já, jelikož jsem prvorepublikovou éru nezažil. Pokud jsem o 

ní slyšel, tak ti lidé byli zdánlivě velmi spokojeni. Ono tomu tak úplně nebylo. Řada lidí neměla velké 

příjmy, někteří dokonce nouzi, objevovaly se krize, jako se objevují v současnosti, i když dopad 

současných krizí není tak veliký, jelikož sociální sítě tomu zabrání.  
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… Interpretace demokracie …  

MS: Dobrá, je vhodné se zeptat, jak vnímáte obnovu demokratického uspořádání na základě téměř 

padesátileté zkušenosti totalitních režimů? Jak utvářet systém, kde jedinec hraje důležitou roli, má 

respekt k druhým a vycházet přitom ze systému, který ničil individualitu, spontaneitu člověka … 

Jednoduše se říká, že budeme budovat demokracii, ale následné naplňování jejího obsahu je daleko 

obtížnější …   

KH: Musíme říci, že si každý z nás demokracii představuje trochu jinou. Každý z nás slovo demokracie 

interpretuje po svém. Lidé, kteří zdůrazňují svou svobodu, ji považují za základ života. Lidé, kteří jsou 

spíše ochotni k práci podřízené nebo k práci v určitých opakujících se rytmech, tak ji budou považovat 

za méně důležitý „produkt“ společnosti. Soudím, že když společnost není spořádána demokraticky, 

když v ní vládne totalitní režim, tak ten vyhovuje málo komu, pokud je doveden do krajnosti. Když 

totalitní režim začne popravovat své odpůrce, tak nemůže počítat s dlouhodobou podporou slušných 

lidí. Je zřejmé, že demokracie je opakem totality, a z mého pohledu má vyhlídky na dlouhodobější 

trvání.       

MS: Dobrá, ale někdo namítne, že demokracie je obdobou potápějící se loďky, ze které se neustále 

musí vylévat voda, jinak se potopí. Aby se udržela, je nutné mít v systému slušné a aktivní lidí. Pokud 

slušný člověk nebude aktivní, tak jej ti neslušní eliminují.  

KH: S tím lze souhlasit. Demokracie se někdy popisuje jako nejlepší systém ze všech těch špatných.  

… Potřeby demokracie … 

MS: Co si myslíte, že potřebuje demokracie jako systém, aby člověk v něm žil spokojený život a aby se 

svět rozvíjel, pokud přijmeme tezi, že můžeme usilovat o lepší a lepší svět. Jde o to, že mnozí lidé po 

více jak dvaceti letech budování demokracie a tržního hospodářství jsou nespokojeni … Můžete říci, že 

Češi jsou charakterističtí „brblalové“? 

KH: Soudím, že je to důležitá otázka. Domnívám se, že demokracie u velké části lidí je ztotožňována 

s blahobytem. Ten, podle našich kolegů, by měl být trvale narůstající. Z mého pohledu k tomu nikdy 

nemůže dojít. V cyklu dějin musí dojít k jistým poklesům, korekcím. Do té doby dokud konjunktura 

pokračuje, dokud je trvale udržitelný rozvoj …  

MS: Jinými slovy si myslíte, že společnost by měla usilovat o hospodářský vzestup, aby se udržela 

demokracie.  

KH: Je nutné, aby to vzájemně bylo propojené.  Pokud chceme, aby systém byl kvalitní, je nutné, aby 

demokracie byla neustále rozvíjena. To máte jako s láskou v manželství. I ta potřebuje být neustále 

rozvíjena. Pokud se přestane rozvíjet, tak dochází k manželským krizím.  

MS: Soudíte, že naše demokratická republika by potřebovala aktivnější a mravně vyspělé občany, 

hlavně na vrcholných postech. To by poté nezpůsobovalo rozhořčení …   

KH: Na demokracii se musí stále pracovat, i když někdy se to děje špatnými směry. Přesto jde o práci 

někoho, který usiluje, a význam to má. Ze špatných směrů se dá ustoupit, nebo špatné směry se dají 

překonat, nebo zdánlivě důležité věci se mohou zdát nedůležité. Je to podobné jako s interpretací 
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historie. Ta je jednou. V našem vědomí se stále vyvíjí. Každá generace má jiný názor na historické 

události. Stejně tak je to s demokracií. I ona má v různých generacích různou podobu.  

MS: To znamená, že se jinak na demokracii budou dívat lidé z první republiky, jinak se na demokracii 

samou a demokracií první republiky dívali lidé roku 1989. Byl tam idealismus, ovšem selanka to 

nebyla a v parlamentu občas létaly facky. Inu, měli bychom usilovat o správné nastavení svého hledí.  

KH: Ještě bych k tomu doplnil, že je to otázka nejen doby, generace, která na demokracii vlastní 

názor. Je to dokonce i otázka lokální, otázka vyspělosti lidí. Demokracie pro arabského beduína je 

něco jiného než demokracie pro amerického podnikatele či vyspělého člověka. To znamená, že každý 

máme své individuální pojetí demokracie a každý si pod tím představujeme něco jiného. Poté, co se 

vymaníte ze světa obětí komunismu a totalitního systému, je pro vás hlavní cíl demokratického 

uspořádání v možnosti volně cestovat, svobodně podnikat, volně se někde vyjadřovat. Zatímco pro 

někoho, kdo má tyto hodnoty zažité, jsou v demokracii například důležité diskuse na téma životního 

prostředí.  

MS: Inu, slovo demokracie má hodně interpretací, jeho vnímání je podmíněno kulturně, historicky. Na 

základě toho se liší demokracie u nás, v Rusku, Americe.  

… Kapitalismus …  

MS: Navrhoval bych, abychom přešli k otázce, která se týká kapitalismu, tedy k obnovení tržního 

hospodářství. Již bylo zmíněno, že to demokracii doprovází. Mnoho lidí si myslelo, že demokracie bez 

tržního hospodářství nemůže existovat. Jsou společnosti, kde máte diktaturu, ale je tam kapitalismus. 

Mnohdy je však tamní kapitalismus vůči lidem nesoucitný, ve srovnání s vyspělými státy.  

KH: Rovnou řekněme, že sám kapitalismus je méně soucitný než demokratické uspořádání.  

MS: Bylo pochopitelné, že když centrálně plánované hospodářství nefungovalo, přechod k němu byl 

čímsi logickým?  

KH: V současné době, kdy jsme poznali nevýhody trhu … To znamená i prohlubující se krize 

doprovázené nezaměstnaností, … 

MS: … sociální nerovností.  

KH: Myslím si, že ve všech těchto systémech není důležité mít teoretickou koncepci daného systému, 

ale že je vždy důležité jeho převedení v praxi. To znamená, že je tam nezbytný určitý kompromis. 

Nelze jít ode zdi ke zdi. Musí se spíše jít středem, kde je demokratický kapitalismus zajištěn i pro 

menšiny. Zase to nemůže být vyvyšování menšin na úkor hlavní části společnosti.  

MS: Považoval jste jako cosi logického, že stát bude mít menší roli v hospodářství, což bylo „splněno“ 

v rámci privatizace …  

KH: Považoval jsem to jako nezbytně potřebné, protože přerostlý, socialisticky opatrovnický stát je 

neudržitelný. Není možné, aby všichni pracovali podle svého přání, podle své liknavosti, lenosti …  

MS: … a brali podle potřeb. To byl komunistický přístup.  
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… Demokratický kapitalismus …  

MS: Nyní bych položil otázku na vztah kapitalismu a demokracie. Nemáte pocit, že jsme na počátku 

„chtěli“ demokratický kapitalismus? To znamená, že celek, společnost, bude rozhodovat o nastavení 

prostoru svobodných hospodářských procesů. Dnes, tedy více jak dvacet let po revoluci, se to dostává 

do stavu, že rozhodují kapitálově silní. Zástupci lidu nejsou zástupci širokého lidu, ale zástupci lobby, a 

proto se demokratický kapitalismus změnil na kapitalistickou demokracii. Z toho vzniká nespokojenost 

a systém jako celek to delegitimuje.  

KH: Myslím si, že demokratický systém i tržní systém nelze uskutečnit mávnutím proutku ze dne na 

den a má to svůj vývoj. Když lidé říkají, že za těch dvacet čtyři let, co nám zde tržní ekonomika vládla, 

se zjistilo, že je naprosto nemožná, nevýkonná, tak to pravda není. Hodnoty ve společnosti vznikaly, 

vznikají a budou vznikat i nadále, byť v systému, který je vnímán jako marasmus. Je to jiné než 

v komunistickém systému, kde to vedlo k trvalému zničení hodnot a k totálnímu úpadku. Nynější 

společnost do jisté míry stoupá. Když si uvědomíte, že právě ve vyspělých zemích, kde je 

demokratický kapitalismus jako je Švédsko, Norsko, tedy severské státy … Ty mají bohatství díky 

přírodě.  

MS: Ano, ale jsou ochotni pracovat.  

KH: Nesmíme zapomínat, že bohatství je v aktivitách lidí.  

MS: Aby se demokracie a kapitalismus rozvíjely pro blaho všech, …         

KH: … je nutné jejich základy přijmout k lidskému srdci a lidské mysli.  

MS: To znamená, že nejcennější pro rozvoj je lidský kapitál a ten před rokem 1989 byl ničen … 

KH: … a vedl k trvalé stagnaci.  

… Hodnoty …  

MS: Nesmíme opomenout význam hodnot. Havel počátku změn dal étos: „Pravda a láska zvítězí nad 

lží a nenávistí.“ Úcta k pravdě byla důležitá pro jeho disidentskou dobu. Předchozí režim lhal a skončil. 

Přesto mnozí z nás Havlovým hodnotám nepřikládají velký význam. Důležitá je pro lidi svoboda, ale 

úcta k pravdě, respekt k člověku, je na druhé koleji, jelikož zapomínají na fakt, že svoboda a pravda se 

vnitřně podmiňují.  

KH: Připadá mi to podobné jako při rozvoji automobilismu. V určitém okamžiku, kdy je málo aut, tak 

automobilisté jsou preferováni, mohou jezdit neomezenou rychlostí a bez jakýchkoliv korekcí. 

V okamžiku, kdy se automobilisté stávají pro společnost nebezpeční, tak je potřeba je čím dál tím více 

korigovat i proto, že jejich absolutní počet narůstá. Stejně tak je to se svobodou, nejen v řízení 

motorového vozidla, ale i se svobodou společnosti. Čím je společnost bohatší, tím je více potřeba ji 

regulovat. Vidíte to na daních právě ve zmíněných severských státech, kde jsou vysoké, přesto se tam 

lidé mají dobře.  

… Participace v politice …  

MS: Co politika? Vy jste neměl zájem být součástí těch, kdo rozhodují o podobě společnosti?  
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KH: Cítil jsem se na to dost starý. Bylo mně padesát let. Mohl jsem do něho vstoupit, ale jelikož jsem 

se politického života neúčastnil do svých padesáti, tak jsem to poté nepovažoval za důležité. Nikdy 

jsem nebyl tak politicky angažovaný.  

MS: Zřejmě jste využíval možnosti voleb …  

KH: Byl jsem pouhým občanem. Nikdy jsem nebyl členem politické strany. Člověk vidí, jak politická 

kariéra mění charakter lidí.  

MS: Dobrá, jak se díváte na vývoj politiky? Jak se díváte na vývoj politiky, toho nadšení a poté i 

deziluze. Mohli jsme tento vývoj očekávat? Ostatně člověk toto zažívá během svého života.  

KH: Člověk toto jistě zažívá. 

… Iluze … 

MS: Myslel jste si, že si lidé dělali velké představy o tom, jak rychle se přidružíme k zemím Západu, jak 

dosáhneme tamního blahobytu?  

KH: Ano, lidé čekali, že to bude snadné, rychlé …  

MS: Byla to iluze.  

KH: Soudím, že iluze je důležitá i pro revoluci nebo pro změnu režimu. Iluze v lidech jistou dobu trvala 

a následně skončila, jelikož narazila na jejich vlastní bariéry.  

MS: Je podle vás dobré žít v iluzích? Komunismus byl …   

KH: … také iluzí.  

MS: Ti, kteří se proti iluzi postavili, byli životem patřičně vláčeni …  

KH: Ano, to je pravdou. Stali se psanci, nebo odešli z republiky.  

… Využití možností …  

MS: Domníváte se, že člověk, jenž se narodil do nové doby, tak může patřičně užít svobody a 

seberealizovat se, nebo tam vidíte bariéry?  

KH: Myslím si, že bariéry nejsou tak veliké. Bariéry jsou pouze v každém z nás a nikoliv ve společnosti. 

Myslím si, že společnost jako celek bariéry odstranila.  

MS: To znamená, že člověk, který má problémy se svou psychikou, tak musí především bojovat sám se 

sebou, aby dokázal život držet v rukou, rozvinout ho do patřičné šíře. Jak s bariérami bojovat?  

KH: Soudím, že bariéry lze odstranit pouze trpělivou, cílevědomou prací. Bariéra, ať je jakákoliv, se 

hroutí pouze evolucí a nikoliv revolucí. Nehroutí se ideou, za kterou člověk směřuje. Onu bariéru lze 

překonat trpělivostí pomocí práce, ale také adaptací na bariéru. Zkrátka se musíme ve svém osobním, 

společenském, politickém, profesním životě adaptovat, přizpůsobit té společnosti.  

MS: Nu, ale právě někteří lidé se nechtěli přizpůsobit díky tomu, že režim považovali za lživý. Říkáte, 

že je dobré, když se člověk přizpůsobí, ale adaptace za každou cenu rozhodně dobrá není.  



 
 

12 
 

KH: Jistě že ne za každou cenu, ale je otázka, zdali danou situaci můžeme řešit evolučně.  

MS: Proto dochází ke změnám, jak docházelo v roce 1989.  

KH: Přesto si myslím, že je to zásluhou jedinců, kteří se postavili proti komunistické ideologii, …  

MS: … jako byla Charta 77.  

KH: Ano, přesto, i když poté byli vůdčími osobnostmi. Bylo důležité, aby nějaké vůdčí osobnosti ve 

společnosti byly. Samy ten režim nezvrátily. Charta 77 k tomu přispěla, ale pouze malým podílem. 

Zde vznikla diskrepance, tedy rozdílnost mezi ekonomicky produktivním světem a ekonomicky 

neproduktivním světem. Tato soutěž rozhodla, že došlo k tomu …   

MS: ... výbuchu …  

KH: … a každý z nás usiloval zlepšit ekonomickou situaci.  

MS: V proměně nešlo jen o ideje demokracie, svobody, ale i o zlepšení standardů života, jaký byl na 

západ od nás. Bylo to také připomenutí si toho, že Československo a poté Česká republika patří do 

západního světa. V jistém ohledu je to i přihlášení se k ideálům první republiky, kdy Československo 

patřilo mezi dvacet nejvyspělejších států světa.  

… Mezinárodní rozměr …  

MS: Je dobré se ještě zeptat, jak vnímáte integraci do Evropské unie, NATO. Starší lidé si vzpomenou, 

že byla snaha o navrácení se mezi vyspělé demokracie. Je to podle vás součástí běžného vývoje?  

KH: Evropskou unii vnímám pro naši budoucnost jako nezbytnou a zcela zásadní, protože drobné 

evropské státy nemohou samy o sobě konkurovat takovým mocnostem, jako je Čína, Rusko. 

Samozřejmě to nemusí přinášet optimální řešení ekonomické situace pro řemeslníka, ale pro celý 

národ a pro sumu produkce, která z naší republiky vychází. Je nezbytné, abychom byli integrováni ve 

větším státním celku.     

MS: V našem dialogu bychom neměli opomenout otázku integrace naší země do evropských a 

mezinárodních struktur. Jak vnímáte naše začleňování? Byli jsme součástí východního bloku a po 

změnách vyvstala otázka návratu na Západ.  

KH: Z hlediska psychiatra je to těžké hodnotit. Myslím si, že on k tomu nemá velké možnosti, 

potřebné informace.  

MS: Jako občan …  

KH: Pokud to mám hodnotit jako občan, jsem rád, že jsme integrováni opět se Západem, 

s křesťanstvím, které sem přišlo a které zde vytvořilo obrovské kulturní zázemí. S ním jsme byli 

spojeni v průběhu dvanácti set let. 

MS: Soudíte, že naše země byla na Východ uměle strčena? Dá se říci, že jsme spíše východem Západu 

než západem Východu?  

KH: Pokud to máte tak formulovat - jistě. Sice jsme slovanská země, ale na druhé straně jsme země, 

kde se Slované s Germány prolínají, kde stát je tvořen nejen Slovany, ale i Germány, kteří jsou zde 
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integrováni v průběhu celého tisíciletí. A těch všech vlastností, genů, se nemůžeme zbavit, oddělit je. 

Podle mého názoru máme nadále hraniční pozici, ale nemá to být hranice ostrá. Má to být plynulý 

přechod mezi dvěma etniky.  

… Psychiatrie …  

MS: Dobrá, další část dialogu bych věnoval vašemu oboru. Jaký byl stav psychiatrie po roce 1989? 

KH: Co se týče psychiatrie, tak změna byla velmi diametrální. Byla to změna, o které jsem také v té 

době netušil. Psychiatrie se začala ubírat západním směrem. Tento západní směr spočíval v tom, že 

docházelo k velké redukci chronických lůžek v léčebnách. Také docházelo k nárůstu ambulantní 

psychiatrie, a dokonce i ke vzniku soukromých ambulantních zařízení. To se v té době podařilo i mně. 

Bylo mi padesát let. Změna se mě dotkla trochu později, přesto se mi podařila změna v mém životě 

v tom ohledu, že jsem si založil svou soukromou psychiatrii. Navíc jsem nebyl omezen svým 

nekomunistickým smýšlení. To znamená, že jsem byl schopen po devadesátém roce se habilitovat na 

první lékařské fakultě. To byly změny v mém osobním životě.  

MS: Jak podle vás na tuto oblast reagovala společnost?  

KH: Co se týče společnosti, tak je větší akcent kladen k psychoterapeutickému směřování pacientů, i 

když samotný důraz byl přemrštěný, až přestřelený. Farmakoterapie, která se na Západě osvědčila 

jako nejlevnější a nejúčinnější, byla v těch prvních okamžicích trochu redukována. Následně došlo 

k velkému rozmachu západních farmaceutických společností, které se postaraly o nasycení trhu 

nejrůznějšími moderními psychofarmaky. Ta však byla dražší než původní česká, slovenská produkce 

a přinášela do psychiatrie novou dimenzi.  

MS: Jisté proměny byly i v psychofarmakologii ...  

KH: Zásadní farmaceutické změny jsem pociťoval v tom, že došlo ke správnému zániku zneužívání či 

nadužívání bezodiazepínů, které vytvářejí návykové nebezpečí. Došlo k rozvoji moderních 

antidepresiv typu SSRI, která mají výhodu, že nejsou návyková, mají široké použití a zcela vytlačila 

stará benzodiazepínová anxiolytika. Pokud se týče léčby závažných duševních chorob, to znamená 

maniodepresivní poruchy, schizofrenie, tak u těch k tak velkému posunu nedošlo. Dočkali jsme se 

rozvoje nových neuroleptik, antipsychotik, ale nová neuroleptika neměla efekt o moc větší než 

původní. Opětovně přinášela úskalí. Jedinou výhodou nových antipsychotik bylo, že neměly vedlejší 

účinky na extrapyramidový systém. To znamenalo určité vylepšení stavu pacientů. Podstatné pro 

léčbu závažných schizofrenií byla léčba depotními preparáty, které byly intramuskulárně aplikovány.  

MS: Pokud byste to měl přeložit do lidského jazyka …  

KH: Kdybych to měl přeložit do jazyka laiků, řekl bych, že psychiatrie se vylepšila, jako se vylepšila 

ostatní medicína. Její vylepšení bylo však omezené oborem a vědeckými poznatky, jež se v rámci 

oboru uplatňují.  

MS: Rád bych se zeptal, zdali neměla náhodou psychiatrie během minulého režimu stigma? To 

znamená, že se více otevřela …  

KH: Co se týče otevření, tak nesporně se společnost snažila o destigmatizaci psychiatrie a o větší 

otevření, což se projevilo nejrůznějšími festivaly v léčebnách. Jedním z nich jsou takové Mezi ploty. 
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Také jsou pořádány různé výstavy, které se konají v areálech těchto zařízení. Mezi nimi je i naše 

klinika. Byla to snaha o „popularizaci“, ale přesto je psychiatrie stále stigmatizovaná. 

 … Inspirace na Západě …  

MS: Je něco podobného na Západě?  

KH: Ano. Tam se ale vedle destigmatizace objevují i kritické vlny k psychiatrům a psychofarmakům. 

Zejména je to americká reakce na nadužívání léků proti hyperkinetickému syndromu, kdy každé dítě 

je považováno za hyperkinetika, a tudíž užívá léky stimulačního charakteru, jež paradoxně zklidní dítě 

a jeho chování. Západní společnost si málo uvědomuje, že pro dítě je důležité mateřské vedení, a ne 

farmaka. Je nutné, aby matka byla trpělivou matkou, …  

MS: … aby byla ochotna „vše“ snášet, …  

KH: … jelikož je to její úděl, její povinnost vůči zachování rodu. Zde hovořím zcela otevřeně a myslím 

si, že přemíra liberalizace a snímání odpovědnosti z každého z nás, včetně otců, je naprostým 

nesmyslem. Ať se feministky na mě nezlobí, ženy mají povinnost stejně tak jako otcové. Ty povinnosti 

se liší. Mohou se však doplňovat a mohou se na povinnostech domluvit.  

MS: Rozumím vám, ale zarazila mě slova, že matka má snášet vše. I v Bibli je psáno, že matka bude 

rodit v bolestech, zakoušet útrapy. Je zřejmé, že jsou jisté meze. Možná západní svět usiluje napomoci 

dětem i matkám, o nichž hovoříte.  

KH: To je pochopitelně možné. Je to ve vyloženě chorobných případech povinnost pedopsychiatrů. 

Nesporně si myslím, že vedle toho, co se západní svět snaží odstraňovat, málo si uvědomuje, že 

mateřská role je také velké štěstí, radost pro ženu.  

MS: Nesmíme zapomínat, že žena má mateřské pudy a otcové je mají menší.  

… Kontakt s psychiatrií …  

MS: Rád bych se zeptal, zda, když se otevřela možnost, hodně lidí kontaktovalo psychiatrii. Tím 

myslím, jestli se nenaplnily čekárny psychiatrů …  

KH: Samozřejmě, psychiatrie konce dvacátého a počátku jednadvacátého století se stává mnohem 

frekventovanějším oborem, než tomu bylo v minulosti. Je to v důsledku většího psychického než 

fyzického vypětí, které bylo základem práceschopnosti devatenáctého století. Dvacáté století tím, že 

přináší zrychlení pracovního času, …  

MS: … lidského nasazení, …  

KH: … také přináší větší nároky na psychiku, klade větší důraz na odolnost. Na druhou stranu to 

vyžaduje větší péči o zdraví člověka, než byla v devatenáctém století.  

… Diagnózy …  

MS: Dříve tito lidé byli izolováni od normální společnosti. Dnes jsou součástí velké společnosti, 

„neexistují“ zdi. V tomto ohledu je zaznamenán pokrok. Na druhou stranu - nejsou mnohdy lidé 

označeni diagnózou, i když ta nemá své opodstatnění?  
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KH: Nepochybně diagnóza se užívá častěji, aby bylo možné pacientovi předepsat psychofarmaka a 

aby je pojišťovna hradila. Pokud bychom je předepisovali bez diagnóz, tak „zdravým lidem“ nemáme 

možnost předepisovat nákladné léčebné prostředky.  

MS: Svou otázku jsem položil proto, jestli psychiatr není „tlačen“ k tomu, aby předepisoval léky. Je to 

velký byznys.  

KH: Jistě je to velký byznys, jako je vše v 21. století. Preskripce je mnohem širší, než byla ve stoletích 

předcházejících. Toto lze nalézt i v jiných oborech.  

… Tržní mechanismus prospívá? …  

MS: Co trh? Patří do této oblasti? Tážu se proto, že společnost v minulosti byla založena na 

plánovaném hospodářství, kdežto dnes hraje důležitou roli trh, tedy souhra nabídky a poptávky. 

Mnozí lidé mohou pohlížet na fungování trhu ve zdravotnictví s nedůvěrou.  

KH: Trh má význam i ve zdravotnictví a péči o zdraví, protože trh určuje spotřebu léků. Léky, které 

jsou nefunkční, zastaralé, málo užívané, s vedlejšími účinky, vypadávají z trhu a je to i tím, že 

psychiatr či obecně lékař volí takový lék, u kterého očekává největší efekt.  

MS: Dá se říci, že trh v oblasti léků a zdravotnictví generuje pozitivní změny. Lidé, kteří byli odkázáni 

na azyly, dnes díky odpovídající péči, lékům, se mohou lépe integrovat do „zdravé společnosti“.  

… Rozhodují jiné faktory …  

KH: Samozřejmě farmaceutické firmy se snaží o takovéto vysoké cíle. K tomu to v dnešní době ale 

nevede, protože jsou spousty ostatních faktorů, které jsou určující a rozhodující.  

MS: Snad nehovoříte o vedlejších účincích?  

KH: Ne, ale jsou jiné faktory, které rozhodují o tom, zda je někdo ochoten integrovat se do 

společnosti, nebo ne. To, že odstraníme pacientovi nejzávažnější příznak, jako je u schizofrenie 

porucha vnímání či porucha myšlení, neznamená, že toho pacienta jsme schopni zařadit do normální 

společnosti. 

MS: Lidé jsou sice zbaveni prvních příznaků, přesto mají nedostatky myšlení a měli by být 

„ochráněni“…  

KH: Řekl bych, že faktorů je více. Tam vystupují nejen sociální faktory, ale jsou tam i osobnostní 

faktory, s nimiž můžeme „málo“ pracovat. Právě toto rozhoduje o integraci člověka.  

… Postoj ke společnosti …  

MS: Dobrá, nyní bych se zeptal, jak jako psychiatr byste ohodnotil společnost, v níž jste sám musel žít 

asi polovinu století a jak byste ohodnotil dnešní společnost. Vypomohl byste si lékařskou 

psychiatrickou diagnózou?  

KH: Řekl bych, že dnešní lidé jsou psychicky křehcí …  

MS: To znamená, že dnešní člověk je náchylný …  
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KH: … k psychickému zranění. Také je to substituce, která je od nás vyžadována - sociální síť, sociální 

řešení problémů.  

MS: Jak by tomu měl člověk rozumět?  

KH: Psychiatrie řeší invalidní důchody, pracovní neschopnosti a jiné …  

MS: Soudíte, že předchozí socialistická společnost vykazovala známky schizofrenie? Lidé cosi žili. 

KH: Neuváděl bych tam termín schizofrenie, který se ve společnosti uplatňuje mnohem více, než by 

to bylo zdrávo. Samozřejmě i v současné společnosti jsou lidé, kteří žijí v nějakých rozporech - ať již 

osobních, nebo sociálních.  

MS: Soudíte, že dávat diagnózu na společnost je pošetilé. Diagnózy se mají dávat konkrétním lidem.  

KH: Určitě.  

MS: Generalizování na společnost je škodlivé.  

… Neuralgické body …  

MS: Nyní bych navrhl, abychom opustili pole psychiatrie a na závěr se vrátili k obecným tématům. Rád 

bych se zeptal, jaké neuralgické body, momenty jste v rámci hospodářské a společenské proměny 

zaznamenal? Co je pro vás ostrým bodem, díky němuž transformace byla nedokonalá.  

KH: Pokud se má hovořit o ostrém bodu, je to návrat k demokracii, která zde byla hrubě pošlapávána 

během komunismu.  

MS: Návrat demokracie je přece pozitivní. Když člověk klade tuto otázku, zmiňuje nedokonalé právní 

prostředí … Návrat demokracie je žádaný. Co se podle vás v rámci návratu demokracie nepovedlo?  

KH: Z mého pohledu se toho povedlo dost. Nemůže to být v jednom okamžiku, ale návrat demokracie 

je nutné chápat v návratu našeho myšlení. To bude dlouho trvat, než si osvojíme demokratické 

myšlení.  

MS: Jinými slovy než se z lidí, kteří byli zvyklí žít v područí druhých, stanou sebevědomí demokraté.  

KH: Myslím si, že se lidé musí ohlédnout za tím, co se za posledních dvacet let stalo, jakou cestu jsme 

ušli, jak jsme zvýšili kulturní integraci s Evropou, jak jsme zvýšili své ekonomické schopnosti a přiblížili 

se i ekonomicky Evropě. Bohužel, stále v lidech zůstává myšlení stejné v tom, že rozhodující je závist 

vůči sousedovi. Rozhodující je vzpomínání na blahé časy komunismu, kdy plzeňská dvanáctka stála 

korunu devadesát.  

MS: Můžeme říci, že jsou lidé k minulosti milosrdní. To však ztěžuje současné rozhodování o 

budoucnosti světa.  

… Budoucnost …  

MS: Dobrá, kdybyste se měl podívat do budoucnosti. Jak vidíte pozici naší republiky v Evropě a 

globalizovaném světě? Pokud nevykonáme žádoucí změny, jež vyžaduje okolní svět, může se z České 

republiky stát „skanzen“, kam se budou jezdit dívat například Japonci. Asi takový pesimista nejste.  
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KH: Neobával bych se, že se z České republiky stane skanzen, protože vůlí lidí je, aby se ekonomicky 

povznesli a stále zvyšovali svou úroveň, a proto ten motor v nich je. Ten nelze zabrzdit. 

MS: Ano, přání jsou, ale existujeme v hospodářském prostředí. Jak vidíme, v roce 2013 Česká 

republika zažívá nejdelší ekonomický sestup ve své novodobé historii.  

KH: To jistě bude odvislé od celého světa či Evropy. Ekonomický vzestup je možný pouze tehdy, 

jestliže i okolní státy budou prosperovat. Nemůžeme počítat, …  

MS: … že budeme ostrovem prosperity.  

KH: Přesně tak!  

MS: Problém je, že okolní svět zažívá konjunkturu, ale my recesi. Přesto vám děkuji za vaše slova a 

čas. 

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu? Jste apolitický člověk.  

KH: Ano, jsem apolitický člověk. Nikdy jsem nebyl v žádné straně. Ani v ní nebudu v budoucnosti. Stal 

jsem se řadovým voličem, pokud se vezme „reálný přínos“. Na druhé straně si myslím, že svou osobní 

aktivitou jsem se stal soukromým lékařem. Je to přínos k budování kapitalismu. Domnívám se však, že 

tato profese je přežitá, že zdravotní systém se snaží soukromé lékařské praxe ukončit.  

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace jako možnosti obnovy kapitalismu?  

KH: Účastnil jsem se toho. Měl jsem kupony. Ty jsem věnoval svému synovi a ten na tom přiměřeně 

situaci profitoval.  

MS: Neskončil jste jako ti, kteří to vložili do Harvadských fondů.  

KH: Ne, individuálně jsme se synem nakoupili nějaké podniky. Ty poté vynesly nějakou dividendu.  

MS: Jak jste vnímal rozdělení Československé federativní republiky? Soudíte, že to bylo moudré, 

rozdělit společný stát? Vyřešilo se tím nacionální pnutí a oba státy sebevědomě vstoupily do 

Evropské unie v roce 2004?  

KH: Ano, rozdělení bylo o deset let dříve.  

MS: Ano, to bylo v roce 1992 – 1993.  

KH: Rozdělení Československa na dva samostatné státy přinesla doba. Bylo reakcí na integrovaný 

stát, který se Čechům zdál příliš nákladný. Slovákům se to zdálo omezením vlastní schopnosti, vlastní 

prosperity. K rozdělení došlo, ale bylo mírumilovné, bez konfliktů - jako například v Jugoslávii. Možná, 

že je to tomu tak dobře, že není nutné v rámci Evropské unie vytvářet subunijní státní útvary.  

MS: Zkrátka přispělo to k pozitivnímu rozkvětu …  
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Dialog o transformaci s Janem Lamserem3,4: 

MS: Dovolíte-li, začal bych subjektivním dotazem, čím pro vás byl rok 1989? Jak se zapsal do vaší 

mysli, jak ovlivnil vaše budoucí směřování, jaké naděje jste do něj vkládal a jak se případné naděje 

naplnily?  

JL: V té době jsem byl na prahu samostatného života, přesně v té době jsem končil vysokoškolské 

studium.  

MS: Studoval jste Matematicko - fyzikální fakultu na Univerzitě Karlově.  

JL: Ano. A co se týče vaší otázky, s odstupem mohu říci, že jsem si v té době nebyl vědom, co se v tom 

okamžiku odehrává, co to pro člověka znamená. Změna byla dramatická, ale toho jsem si všiml až 

s odstupem.  

... Minulý režim ...  

JL: Svět režimu před rokem 1989, jak dnes nahlížím, ve mně tehdy vytvářel zvláštní stav, kdy jsem 

nevěřil a nedůvěřoval všemu, co se veřejně prezentovalo jako standardní pohled na to, co je správné, 

či nesprávné. Na vše veřejně proklamované jsem nahlížel a priori se značnou skepsí. A na vše 

alternativní jsem a priori nahlížel s velkými sympatiemi. Někdy to bylo až nekritické. Z tohoto pohledu 

člověk žil v jednoduchém světě. A ten svět měl zároveň i přehledné hranice. Doslova i v přeneseném 

slova smyslu. 

MS: Jako mladík jste měl černobílé vidění.  

JL: Problém, na který chci touto poznámkou poukázat, je možná hlubší a zajímavější, protože tento 

model, pokud jej budeme brát ontologicky na způsob Parmenida, vedl k značně vyostřené dualitě, 

v níž se dalo podle tohoto klíče velmi přehledně orientovat. Bylo jasné toto ano, toto ne. Vytvářelo to 

zajímavou iluzi, že svět je jasný a přehledný. Na vše se dají aplikovat jednoduché recepty. Vše, co 

chcete, můžete v rámci hranic snadno zvládnout a až karteziánsky ovládnout. Byl zde úzký prostor 

pro zajímavé věci, ke kterým se bylo možné dostat, ať se to týkalo kultury, ať se to týkalo odborné 

literatury. Paradoxně to směřovalo k tomu, že určité individuální úsilí vás celkem spolehlivě dovedlo 

k tomu, že jste mohl získat vlastně naprostou kontrolu nad jistým oborem či okruhem záležitostí, 

které vás zajímaly. Bariéra, která pak před vámi stála, abyste se mohl posunout o milimetr dál, byla 

obrovská, že nebylo možné ji překonat, nebo se to tak aspoň zdálo. Vlastně se jednalo o svět, ve 

kterém všechny zajímavé knihy všichni měli přečtené, poněvadž jiné knihy nebyly. Jistě, namítnete, 

existoval samizdat, něco se dalo přivážet zvenčí. Ale to byl již opravdu náročný krok oproti tomu, kdy 

si monitorujete, že někde ve čtvrtek vyjde, jaká deska bude vydána, kdo bude mít kde přednášku. 

Svět pro mě, pro tehdejšího studenta, vytvářel onu zmíněnou iluzi jednoznačné duality, tím pádem se 

jevil pochopitelný, dokonce i uchopitelný, jelikož vše to, co z toho v dané situaci plynulo, člověk mohl 

zvládnout. Právě toto mě velmi ovlivnilo. Domníval jsem se, že se svět tak chová všeobecně.  

MS: Je daný, neměnitelný, bude napořád.  

                                                           
3
 Jan Lamser *1966, český bankéř, od roku 1995 do roku 2014 pracuje v ČSOB, od 1997 je ve správní radě ČSOB.                     

4
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 16. ledna 2014 odpoledne v centrále ČSOB Praha, Radlická 333 / 150, Praha 5, 

Radlice.   
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JL: Najednou po roce 1989 se věci začaly vyvíjet jiným způsobem. Řadu let mně trvalo, než jsem si 

zvykl, že věci jsou složité, že nad nimi nemám kontrolu. A že je to vlastně hezké a dá se toho využít. 

Poezie světa je spíše v dynamice, ...  

MS: ... nejednoznačnosti, ...  

JL: ... živelnosti, v nutnosti selekce, volbě, ...  

MS: ... ve vznášení otázek apod.  

JL: Jedná se o nekončící proces z toho důvodu, že je to tak široké, že samotnou věc nelze uchopit 

s ambicí, aby si o ní mohl udělat definitivní názor.    

MS: Minulý režim k nutnosti tvorby definitivního názoru nutil.   

JL: Ani ne. Prostředí, které vytvářel, bylo vlastně relativně bezpečné, a proto člověk nebyl vystaven 

krizi, která by vás nutila k postoji ostře se proti něčemu revolučním způsobem vymezovat, protože 

ona pravidla prostě nefungují, ona vlastně fungovala, včetně té hry na veřejné lži. Režim vytvářel svět 

počítačové hry, z níž se nedá vystoupit. Kdybyste přistoupil na sdělení, že nic jiného kromě tohoto 

počítačového světa neexistuje, najednou se ocitnete v prostoru, který váš pohled na všechny zásadní 

otázky bude radikálně redukovat tím, že se vzdáte jakékoli reference mimo prostor této hry.  

MS: Byli lidé, kteří proti tomuto světu vystupovali, považovali jej za nesvobodný, za lživý. 

Představitelé, kteří vytvářeli politickou špičku, byli pouhými loutkami mocnějších sil.  

JL: Určitě, ale toto vlastně k životnímu pocitu přispívalo. Dalo se velice snadno vymezit, s čím se 

ztotožňujete a s čím již ne. Vůči čemu jste se vymezoval, bylo jasné, v tom nebylo nutné hledat něco 

konzistentního, neboť z povahy věci to bylo nedůvěryhodné. To, čím jste se vůči tomu vymezoval, 

budilo zvláštní iluzi, že podstatné je vymezování, a nikoliv proč to děláte, jak to děláte, jaká máte 

východiska a k čemu by to pozitivně mělo vést. Prostě rozbočky – dodržujete pravidla a pak je vše 

jednoduché, nebo je odmítáte a pak je také vše vlastně jasné. Je zřetelné, že disent se pozoruhodným 

způsobem dokázal semknout, třebaže se tam potkávali lidé, jejichž ideologické zázemí bylo 

dramaticky odlišné. Dnes by jejich společné působení bylo nemožné.  

MS: Sluší se říci, že takový život byl v jistém ohledu plochý.  

JL: Život ve vyostřeném světě nemusí být nutně plochý, ale velmi k tomu svádí. Může vás vést 

k mechaničnosti a ke kategorickému vidění, které je velmi zjednodušující, kterému podléhá velké 

množství politických i akademických špiček, pro které tato zkušenost byla životně určující. Mám 

vlastně velkou výhodu, že jsem ze šerosvitu bez barevnosti vypadl ještě v době, kdy jsem nebyl plně 

barvoslepý.    

MS: Dobrá, ale lidé, kteří utvářeli disent, měli jasné hranice, věděli, že režimní ideologie vede 

k předstírání. Režim, který se snažil budovat od roku 1948 „spravedlivou společnost“, nového člověka, 

selhal. Na druhou stranu tito lidé nepodněcovali široké masy k velkému odporu.  

JL: Moje slova nejsou míněna jako politické hodnocení. Zde popisuji zejména svůj tehdejší osobní 

pocit. Pokud se mám vymezit k otázce, čím je pro mne zejména rok 1989, pro mě změna je spojena 

s nikoliv okamžitou změnou režimu, ale s pracným vymaňováním se z té plochosti, jak jste to nazval. 
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Trauma dané obtížností této situace jsem překonával jen pozvolna a vypořádávám se s ním i do 

současnosti. Samu tuto změnu, jakkoli se vám může jevit jako nepodstatná oproti tolika zásadním a 

viditelným jiným zlomovým prvkům, které rok 1989 přinesl, přitom považuji za zásadní, ohromující a 

pro sebe za tu nejvýznamnější.  

... Iluze východisek ... 

MS: Dobrá, kdybychom měli popsat minulost, soudíte, že východiska režimu byla od počátku iluzorní? 

Akcentování vytváření „lepšího světa“, „nového člověka“ atd. 

JL: Počátky režimu jsem nezažil. Mohl bych své názory na východiska komentovat jen prizmatem 

toho, co jsem se o tom dozvěděl a co jsem načetl. V období, které mohu hodnotit svou vlastní 

zkušeností, bylo „blouznivců našich hor“, kteří v režimu nacházeli nějaký étos, minimum. A i očima 

malého dítěte to byli zřetelní podivíni. Atmosféru, kdy věci jsou jinak, než co je předmětem veřejného 

diskursu, jinak nepamatuji. A z čeho původně režim vycházel? Inu, úplně původní nápady byly chytré 

a dobře míněné - ať se budeme bavit o Marxovi, či jiných myslitelích, kteří se zabývali ...  

MS: ... lepším uspořádáním společnosti, … 

JL: … ať již z pohledu ekonomiky, nebo sociálních práv, tedy v zásadě hnutí, která jsou dnes při troše 

zjednodušení reprezentována sociální demokracií. Vše spolu vzájemně zřetelně souvisí, ale říci, kde 

jeden vliv končí a druhý začíná, je pro mne samotného obtížné.  

MS: Soudíte, že samotný režim nebyl neformovatelný? V šedesátých letech se někteří z nás pokoušeli 

systém zlidštit. Hovořilo se o socialismu s lidskou tváří. 

JL: Mám zkušenost z této instituce (míněna ČSOB), v níž pracuji velmi dlouho. Banka je institucí 

nesrovnatelně jednodušší než stát, nebo jiný sociální celek, vykazuje i tak řadu podobných vzorců 

fungování. Mohu říci, že mám velice silnou zkušenost, jak jednou nastavený systém si žije vlastním 

životem a vykazuje silnou rezistenci vůči nějakým dobře míněným impulsům. Systém se nějak mění, 

ale nikoliv tak, že byste přišel a řekl: „Nyní to zde ze dne na den zreformuji.“ Jednak není jednoduché 

přijít s nějakou alternativou. V systémech, jež fungují jako banka či předchozí režim, převládá iluze, že 

jsou pod kontrolou od A do Z. Pokud něco chcete vylepšit, očekává se od vás, že vše, k čemu 

směřujete, musí být rovněž pod stejnou kontrolou, intelektuální i věcnou. Problém socialismu není 

ani v tom, že by opustil své ideologické základy, ale v tom okamžiku, kdy se rozhodnete dobro páchat 

deterministicky. To znamená, že si vše rozplánujete, dohlédnete, že si řeknete: „Toto je reforma: 

dělal jsem to z tohoto známého důvodu špatně, nyní se vše bude dělat jinak, lépe, přesně takto, a již 

to bude 100% fungovat. “ A nepochybujete o své neomylnosti. Nedej Bože, když se v tom navíc 

snažíte být důslední. V tom můžeme, myslím, hledat hlavní problém. V obsesi predikovatelnosti a v 

programovém sociálním inženýringu vidím hlavní rozdíl předchozího režimu vůči tomu, co nyní 

prožíváme. Není to ani tolik v tom, jestli je v systému větší důraz o péči o „dělnickou třídu“, nebo 

jestli je zřízení orientováno jaksi na kapitál, na peníze. Takto je to tradičně prezentováno. Možná 

problém není ani v tom, že někdo usiluje postavit stát do pozice výrazného redistributora bohatství.  

Liberálové říkají, ať si každý dělá, co chce. Myslím si, že tam je silný prvek v tom, nakolik se nějaký 

systém spoléhá na homeostatický, samo-udržovací princip. Nikdo se nepokouší věci svazovat do jasně 

daných procesů, pravidel. Naopak, jsou zde režimy, které mají tendenci vše spoutat do 



 
 

21 
 

deterministických, dualistických systémů, kde alternativa není možná. Ten posun za sebe vidím 

zejména zde. 

MS: Nu, ale režim před rokem 1989 takto fungoval. Systém se snažil dát člověku přesnou pozici, tak 

ale omezujete jeho kreativitu.  

JL: Ano, tak tomu je. Lidé se v minulosti pokoušeli řídit společnost jako firmu, byť s dobrým úmyslem, 

že to vše pomůže. Bohudík tato metoda byla odsouzena k neúspěchu.  

... Výchozí stav v roce 1989 ...  

MS: Dobrá, kdybychom se měli bavit o společenském, hospodářském systému, v jakém stavu se podle 

vás v danou dobu nacházelo hospodářství a společnost, jaké problémy tuto společnost sužovaly. 

Příznačným slovem, které se užívalo, bylo krize, a to s adjektivy hospodářská, sociální, ekologická. 

Zkrátka - režim „dojížděl“.  

JL: Myslím si, že se především zhroutila odhora až dolů iluze o tom, že model, jak byl tehdy nastaven, 

je vůbec možný. Všem, kteří se na něm podíleli, to v jednom okamžiku připadlo hloupé a trapné 

k nevydržení. To bylo dáno i tím, co se dělo v Sovětském svazu, jak se po celé Praze objevovaly 

opuštěné trabanty Němců, kteří pak přelézali zeď velvyslanectví SRN a žádali o azyl, jak se vyvíjela 

celková atmosféra komunikace ve společnosti. Ani milicionáři nakonec necítili sílu vyjet se svým 

obrněným transportérem do ulic, aniž by si připadali směšně. Jsem přesvědčen, že režim mohl 

vlastně, technicky vzato, pokračovat řadu let, jelikož se mnoho „nedělo“, ale z jeho nevěrohodnosti a 

směšnosti se stalo něco tak neuvěřitelného, že všichni, kteří se na tom podíleli, tuto tíhu trapnosti 

nebyli ochotni dále nést.  

MS: Soudíte, že v roce 1989 věděli, co nechtějí?  

JL: Nejsem o tom přesvědčen. Myslím si, že nevěděli, co nechtějí. Oni cítili. Co tím chci říci? Jedna věc 

je vědět, tím míním, že máte cosi racionálně zmapováno. Druhou věcí je, že se necítíte komfortně 

v jisté situaci. To je velký rozdíl.  

MS: Lidé se podle vás necítili komfortně ... 

JL: ... ani špičky režimu. Kognitivní rozměr, co chceme, k tomu jsme nedospěli do dnešních dnů.  

MS: Vzduch se přece nedal v jistých částech země dýchat, byl nedostatek elementárního zboží, na 

pomeranče a banány se musela stát fronta.  

JL: To jsou příznaky, které prožíváte. Jestli je příčinou spíše politický režim, ekologické normy nebo 

přístup ke zdravotnictví, je velmi obtížné říci. V tomto ohledu nikdo jasno neměl. K tomu se však 

pracně dostáváme. Jak v politice, tak v řadě jiných oblastí neustále hledáme, co opravdu chceme, a 

zejména jak na to.  

... Pohyb z nevědomosti ...  

MS: Když uvádíte, že lidé nevěděli, co nechtějí, jak to, že se najednou některé věci daly velice rychle po 

pohybu? Lidé, koncem roku 1989 byli jako „proměnění“, naslouchali těm, kteří hovořili z tribun.  
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JL: Nejsem sociolog, nejsem politolog. Jsem nicméně přesvědčen, že se společnost v jistém ohledu 

chová stejně jako člověk. Můžete být v letargii, najednou vás cosi vypudí k určité aktivitě. Spustí se 

proces, který vás přinutí k tomu, abyste si rozmyslel věci, něco změnil. Z toho pohledu chování lidí 

nebylo překvapivé. Hledat racionalitu u člověka je obtížné, natož ve společenském celku, který se 

chová ještě méně uchopitelně.  

MS: Soudíte, že důležitým impulsem byl emoční impuls?  

JL: Postupně se kumuluje zkušenost, která říká, že toto nefunguje, že to nechcete. Pořád sedíte na 

židli, necítíte se dobře, kdy ale pocítíte, že to již dál nejde, potřebujete se doopravdy protáhnout - a 

uděláte to?  

MS: Cosi podobného se stalo v roce 1989.  

JL: Neřekl bych, že by vlastně došlo ke krizi. Vše fungovalo stejně špatně dál jako léta před tím. Nic 

nebránilo, aby se to rozvíjelo dál. Člověka prostě přestalo „bavit“ sedět v kavárně a pít kávu. Samo o 

sobě to není důvod, že byste se měl právě teď jít projít. Káva, kterou pijete, není o nic horší, než ty 

které jste si dal před hodinou. Kdybyste tam seděl déle, vlastně nic zásadního nezkazíte.  

MS: Nedojdete k protažení.  

JL: Náhle to ale intenzivně pocítíte. Kdy to nastane, k tomu se racionálně dojít dost dobře nedá. 

Jednoduše se to stane.      

MS: Některé události se stanou a říkáme si: „Zaplať Bůh, že se staly.“  

JL: Přesně tak. Kdybych vyšel ze situace v kavárně. Sedíte tam, nic se neděje, sedíte dál. Situace se 

změní, když přijde kamarád a řekne: „Já se jdu ven protáhnout.“ Toto je impulsem, který vás vybudí.    

MS: Když si to zasadíme do geopolitické situace. U nás to začalo 17. listopadu. Na počátku Listopadu 

se zbortila Berlínská zeď.  

JL: Z té doby mám zkušenost, že jsem se v říjnu 1989 účastnil zajímavé akce polského studentského 

svazu ve Wroclavi. Ten tehdy pozval na víkendový festival představitele exilu, v Polsku to již tehdy 

bylo možné. Pamatuji si, že jsem se viděl s lidmi, jako byl Karel Kryl, což bylo šokující pro člověka, 

který je vnímal jako „pohádkové bytosti“, neboť fyzický kontakt s nimi předtím nebyl možný. Pouze 

se o nich hovořilo.  

MS: Člověk je mohl slyšet skrze Rádio Svobodná Evropa. 

JL: Ano, promlouvali k vám, odjinud. Bylo to až cosi magického, nereálného. Najednou jste se s nimi, 

kteří byli radikálně jinde, mohl osobně setkat. Ale co chci říci, zajímavé bylo, že atmosféra nebyla plná 

očekávání, že každým dnem se u nás změní situace. Ani exilová elita neočekávala události, které se 

staly v listopadu 1989. Rozprávěl jsem s nimi, všichni krčili rameny a říkali: „Zde je Polsko, to je něco 

jiného.“ Situace u nás se nezdála ke změnám zralá, rozhodně ne tak rychle. Ze setkání jsem si tehdy 

rozhodně neodnesl naději, že se každým dnem něco změní. Naopak.  
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... Demokracie ...  

MS: Jak se díváte na budování společenského řádu, demokracie? Jak na něj nahlížíte? Milá definice 

tohoto systému je, že se jedná o prostor, kde věci vycházejí najevo, jak jsou. Minulý režim jisté 

skutečnosti lakoval, dával jim specifickou barvu. Demokracie díky zjevování věcí, jak jsou, má dobrý 

vztah k pravdě. Věří se, že člověk pozná podobu věcí. Vnímáte to také tak? 

JL: Toto je pro mě otázka, která není z mého profesionálního oboru, z mého zázemí.  

MS: Jistě se k ní stavíte jako občan.  

JL: K otázce demokracie nemám konzistentní pozici, mohu se jen pokusit ji z různých perspektiv 

oglosovat. Jeden z takových pohledů poskytuje křesťanství. Díky němu se, zdá se mi, mnohé jaksi 

nádherným způsobem polarizuje. Především vás Bible směruje k principu, že je nutné sdílet život a 

prostory s ostatními lidmi. Je nutné pěstovat obecenství se svými bližními. Tam je velice silný důraz, 

abychom se dívali na člověka ne jako na cizího, na gojim, na samaritána, ale na člověka, na bližního. 

Nový zákon je toho plný. Opakovaně pointuje, že se člověk nemá uzavírat sám do sebe. Bible ovšem 

jistější recepty, jak tak činit, nedává. Ale v Bibli je i velmi silný tón, který říká, že pořádky tohoto světa 

nejsou zvláště důležité. To je například kapitola 13 Římským. Tam je řečeno, abychom nehleděli na 

zemské pořádky, neunavovali se snahou je zásadně měnit, protože jsou to víceméně kulisy, to 

podstatné se odehrává někde jinde. Je otázkou, zdali demokracie či jiný režim, který neohrožuje 

možnost svobodného pobývání s ostatními, nejsou „jen“ takovýmito nepodstatnými kulisami. Je 

zrovna demokracie hlavní a výchozí kvalitou pobývání mezi lidmi coby bližními v obecenství, a ne 

spíše sekundární kulisou? Tím se nechci demokracie dotknout, jen reaguji na to, jak jste demokracii 

označil za médium, „které zjevuje věci, jak jsou“, které má, jak jste řekl, „dobrý vztah k pravdě“. 

MS: Tam je vyjádřena rovnost mezi lidmi. Bible uvádí, že jsme si před Bohem rovni.  

JL: Je tam například i příběh o babylonské věži. To můžeme vidět jako velmi neúspěšný pokus o 

vytvoření rovné globální společnosti na základě universálních práv. Ten selhal díky tomu, že se to 

Bohu značně nelíbilo. Nechci zpochybňovat rovnost lidí před Bohem ani demokracii. Ale když touto 

argumentací někdo obhajuje demokracii, mám za to, že pokud bude v biblické interpretaci důsledný, 

ne nutně nalezne odpověď, že demokracie je hlavní věcí, kterou by se měl snažit budovat.  

MS: Jedná se o systém, který tato země měla v první polovině dvacátého století.  

JL: Ano, ale nejedná se o teologickou perspektivu. Tak ji tedy odložme. Jiný možný pohled na 

demokracii, který je mi blízký, je, že naše technická a ekonomická úroveň zdaleka přesahuje naše 

sociální schopnosti. Člověk žije emočně v jistém modu a obecně to platí i pro lidská společenství. 

Tento modus je silně zakotven v předhistorickém modelu fungování společnosti jako takové. Život v 

tlupách. Z etnologických studií skupin, které až vlastně do současnosti v odlehlých místech, jako je 

Borneo, Amazonie, takto žijí, je možné si představit, pro jaký život jsme geneticky vybaveni a 

mentálně i sociálně disponováni. V tom můžeme vidět přirozenost i dnešního člověka. Nacházíme se 

v zajímavé situaci, že se s touto přirozeností ocitáme v ohromně složitém světě. Ten nás staví do 

celkem velkého existenciálního stresu. To, čemu my říkáme demokracie, je  možné vnímat jako 

způsob, jak „vložit“ naši přirozenost do „stresujícího a nezvladatelného“ světa současnosti, v němž se 

musíme vyrovnat s tolika radikálními diferencemi oproti naší přirozenosti“. Je to, takto nahlíženo, 

nástroj, který brání tomu, abychom se rovnou nepozabíjeli. Proč o tom hovořím? Na demokracii, 
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pokud přijmu tento pohled, budu nahlížet nikoliv jako na ideál, ke kterému by se mělo směřovat, ale 

spíše jako na pragmatický nástroj, jak dnes přežít. Demokracie v tomto smyslu pak není to platónský 

bod, k němuž by mělo vše směřovat, ale spíše zoufalý pokus člověka, společnosti se vyrovnat se 

situací, kterou vlastně přirozeně nezvládáme. Zdá se ovšem, že minimálně v našich podmínkách se 

jedná o model, který u nás dobře funguje. Buďme za to rádi. 

MS: Říkáte, dobře funguje? Lidé si všímají nedostatků, jak systém ne – funguje. Jsou tací, kteří uvažují 

o demokracii jako o mechanismu, jak se k moci dostávají lidé, kteří nejsou patřičně kompetentní.  

... Člověk a účast ...  

MS: V demokracii je prvkem člověk. Soudíte, že pro správné fungování je důležitá jeho participace? Je 

vhodné, aby se jedinec účastnil politiky, nebo se alespoň snažil politiku ovlivňovat prostřednictvím 

občanské společnosti?   

JL: Tento diskurs je mi jaksi cizí. Ideologii, rétoriku, že je rozdíl mezi občanskou společností, nebo 

politicky orientovanou, zdůrazňování takovéto duality mě neoslovuje. Pro mě všechny argumenty, 

které zaznívají, a osoby, které veřejně hovoří, jsou v zásadě v tomto smyslu nerozlišitelné. Nevidím 

velké rozdíly, jestli se někdo organizuje jako zahrádkář, nebo jako volič. Nerozumím tomu, jestli se 

někdo brání, aby se k veřejným záležitostem zásadně nevymezovaly NGOs, a očekává, že se lidé 

budou zásadně jen scházet jako jednotlivci na radnici a diskutovat územní plán z pohledu čističky, než 

aby se organizovali v ekologickém hnutí, nebo rovnou tento problém nechají na politicích, což by byl 

opačný extrém. Jsem přesvědčen, že by se člověk jistě měl starat o své okolí. Jsem přesvědčen, že 

v jistém smyslu dokonce člověk jako jedinec ani neexistuje, protože existuje pouze jen jeho okolí, a to 

jak se vůči němu vymezuje a do něj otiskuje. Toto otiskování je naprosto zásadní záležitost. Ale 

možností, jak tak činit, je značné množství. Někomu může vyhovovat institucionální rámec politiky, 

který si společnost ve svém „zoufalství“, jak jsme o tom před chvílí hovořili, pořídila. Ten, kdo se cítí 

odkázán na tento mód, má zde k dispozici politiku jako záchytnou síť. Pokud si někdo nalezne jinou 

cestu, jak tuto antropologickou konstantu otiskování do svého okolí realizovat, nechť tak rozhodně 

činí, bude to jedině dobře.   

MS: Každý přispívá ke kvalitě celku svým existenciálním nastavením.  

JL: Uvažuji-li nad vašimi otázkami o demokracii, mám pocit, že v pozadí vašich otázek jako by byla 

taková trochu plochá představa. Lidé by měli chodit k volbám, chovat se demokraticky. Ti, kteří tak 

nekonají, politicky se aktivně či pasivně neangažují, naopak nejsou demokratičtí, míněno společensky 

konstruktivní. To je z mého pohledu přehnané. Nemám tento postoj. Nemyslím si, že je a priori 

defektní říci si: „Když každé malé dítě ví, že volby vyhrávají pitomci, proč se jich účastnit?“ Vidím ale 

jako důležité, že cokoliv někdo koná, činí individuálně, hledá si vlastní cestu, chce se nějakým 

způsobem projevit, organizovat se, cosi s ostatními realizovat, mimo politické rámce. Tím ale 

nezpochybňuji smysluplnost politického demokratického modelu, jistě je v našich podmínkách 

celkem úspěšný, a to i přesto, že je možná pravda, že volby vyhrávají pitomci, nebo právě proto. 

Samozřejmě by ale člověk společenství neměl vědomě destruovat. 

MS: Je to podstatné. Na druhou stranu člověk by neměl omezovat svobody.     



 
 

25 
 

JL: Možná bych to obrátil. Nemyslím si, že pokud je člověk občanem, musí podporovat demokracii, 

musí chodit k volbám, dodržovat zákony, a tím to, co od něj společnost má očekávat a co by sám od 

sebe v rámci společnosti měl mít za ambici, končí. Toto není model, s nímž bych se příliš ztotožňoval.  

... Kapitalismus ...  

MS: Dobrá, podívejme se na hospodářský řád. Jak vnímáte význam kapitalismu? Když člověk bere 

v potaz výzkum veřejného mínění, lidé v počátku nechtěli. Hovořilo se o obnově tržního hospodářství, 

což se pro mnohé lidi liší. Kapitalismus sám může vzbuzovat negativní asociace podmíněné historicky.  

JL: Odpovím vám možná překvapivě, jelikož si myslím, že něco jako kapitalismus vlastně neexistuje.          

MS: Opravdu, i když mnozí o něm mluví?  

JL: Kapitál je fikce, se kterou se ovšem často operuje. My zde jsme zvyklí jej používat zejména proto, 

jelikož tak kdysi nazval Karel Marx svou knihu.  

MS: Das Kapital.  

JL: Původní význam je ten, že máte zdroje, proto capita – hlava. Etymologie je přirozená. Proti tomu 

nic nemám. V přirozeném světě, abyste něco mohl realizovat, musíte ...  

MS: ... mít hlavně hlavu.  

JL: Přesně! 

MS: V tomto smyslu je každý kapitalistou.  

JL: Problém s kapitalismem je ten, že se jedná o otázku natolik přirozenou, že nemá smysl se o ní 

bavit. Když se budete snažit určit: „Toto je kapitalismus, něco kapitalismus není apod.“, tak posléze 

zjistíte, že takto stavět myšlenku je hloupost, neboť něco, co není kapitalismus, ze své podstaty nemá 

cenu řešit, jelikož princip jako takový funguje univerzálně.    

MS: Jak bylo řečeno, každý má hlavu, a pokud svou invenci dokáže využít patřičným způsobem, 

společnost bohatne. Někdo bohatne více, někdo méně.  

JL: Někdo invenci třeba využívá nepatřičným způsobem, ale podstata věci se tím nemění. 

MS: Je nějaká Gaussova křivka rozdělení podle intelektu a podle toho je i rozdělení bohatství. Problém 

vzniká díky tomu, že někteří intelektuálové proti němu bojovat.  

JL: Je otázkou, proti čemu bojují? Marx kupříkladu ve své knize především celkem sympaticky kritizuje 

tehdejší hrůzné poměry ve fabrikách.  

MS: Pro něj se kapitalismus silně spojuje se sociální otázkou.  

JL: To je ale, dle mého mínění, jiné téma než otázka kapitalismu. Princip univerzálního „kapitalismu“ 

jako takový nemá podle mne cenu zpochybňovat. Extrémní případy jsou možná typu Severní Korea, 

ale i tam tento princip, byť deformován do velmi nelidské podoby, vidíme. A cokoli se vůbec událo, 

k tomu jsou vždy potřeba nějaké zdroje, a to jak na úrovni jedince, tak na úrovni společnosti. Vždy 

dochází k nějaké organizaci, jak se zdroje sdružují, jak jsou využívané. Děje se to vždy a všude, byť 
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způsoby, jak se to děje, se mohou významně lišit. Jiná otázka, která s tím dle mého názoru příliš 

nesouvisí, je otázka sociální. Co ale vůbec, když jsme u toho, míníme, když řekneme „sociální 

otázka“? Je to termín, který se rozpadá do zón, které se dle mého názoru motají dohromady, ačkoliv 

se ve skutečnosti jedná o rozličné problémy. Sociální otázku někdo může brát ...  

MS: ... jako spravedlivou distribuci příjmů.  

JL: To je například jeden z možných pohledů. Můžeme na to rovněž nahlížet jako na potřebu podpory 

potřebným, což ale není totéž. Ani o jednom nemůžete říci, že by to nebyla sociální otázka.  

MS: Podpora potřebným se nepříčí kapitalismu.  

JL: Kapitalismu, jak o něm uvažuji, se nepříčí nic lidského, jelikož je to antropologická konstanta. 

S něčím, co je přirozené, nemůže být v rozporu. Ani s podporou těch, kteří jsou ve společnosti na tom 

z nějakého důvodu velmi špatně. Ale ještě k tomu vymezení, co je to „sociální otázka“. Máme-li na 

mysli sociální otázku, můžeme tím myslit ledasco. Pokud hovoříte o otázce distribuce, 

přerozdělování, myslím si, že se zde jedná hlavně výsledný efekt individuálních schopností a ochoty 

přijímat riziko. Takto se to dělo i v reálném socialismu a děje se to nezávisle na kapitalismu či jiné 

formě organizace společnosti. Je zajímavé, že na úrovni jedinců, ale i třeba na úrovni akciových 

společností vždy nakonec dochází, ať se regulaci prostředí pokoušíme organizovat jakkoliv, ke stejné 

nerovnováze, a to té, že máme 80 procent populace, kterou sledujeme, jež je na tom, řekněme 

průměrně, pak zhruba 5 procent, která je na tom výrazně lépe, než je průměr, a zbytek je na tom 

relativně špatně. Když si vezmete největší kotované společnosti na světě, resp. dynamiku jejich 

ziskovosti za posledních 10 let, dojdete k obdobnému výsledku, jako když se podíváte na 

sociodemografický profil většiny stabilních zemí. Zkrátka přirozené je být obezřetný a nedělat chyby, 

a tak se chová těch 80 procent. Ostatní různým způsobem riskují a zhruba čtvrtině z nich čtvrtině to 

vychází. Mnozí experti, kteří jsou po všech stránkách úctyhodní a velmi dobře zorientovaní, jako 

třeba profesor Jan Keller, jako by v této věci podléhali romantismu, představám o spiknutí elit a 

kapitálu na způsob gotického románu. Právě třeba Keller, člověk opravdu bystrého postřehu, mi 

v této věci připomíná ve své zachmuřenosti Friedricha Nietscheho. Jeho model manipulativních elit, 

což je jeho odpověď na otázku po rovnosti, resp. nerovnosti ve společnosti, je vlastně naruby 

postavený model nadčlověka. Mám o takovémto uvažování pochybnosti;  klíč k vysvětlení 

společenské křivky úspěšnosti není dle mého názoru v představě, že nějaká úzká elita systematicky 

společnost manipuluje a neužívá. A nemyslím, že se tvar takovéto křivky dá nějakými promyšlenými 

nástroji sociálního inženýrství dlouhodobě zvrátit. Je to cosi, jako kdybychom chtěli měnit hvězdnou 

oblohu.  

MS: Bylo by to zbytečné, jelikož člověk by se připravil o krásu světa?        

JL: Ano.  

MS: Vždy zde budou chudí a vždy zde budou bohatí. Jde o to, aby nejchudší měli možnost důstojného 

existence, a ne přežití.  

JL: A proto jsem se tázal, co máte na mysli. Pro mě jde v sociální otázce spíše o důstojnost člověka 

než o to někomu závidět, že je úspěšný, a proto se ho bát.    
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MS: I nejchudší se za příznivých podmínek může stát velice respektovaným. Můžeme říci, že takovým 

příkladem může být i Matka Tereza.  

JL: Určitě. V mém vidění předpokladem úspěšných je vlastně neúspěch neúspěšných. Úspěšní a 

neúspěšní, to je zhruba čtvrtina společnosti, která se v dobrém i ve zlém o něco pokouší mimo 

průměr.  

MS: Zaplať Pán Bůh za to.  

... Kroky ustavení kapitalismu ...  

MS: Dotkněme se transformačních kroků. Můžete říci, že se jednalo o technickou záležitost a zpětné je 

zbytečné to podrobovat zásadní kritice, jelikož se s tím stejně nic nezmůže? Lidé, kteří to zpracovali, 

byli představiteli Prognostického ústavu, Ekonomického ústavu. Již před rokem 1989 uvažovali, jakou 

cestou se vydat. Co soudíte o časovém rozvržení kroků a jejich kvalitě? Jen si vezměme otázku 

privatizace. 

JL: Z mého pohledu se jedná o složitou otázku a necítím se povolán k tomu, abych to mohl plně 

posoudit, ale pár skutečností uvedu. Jedna perspektiva řekne, že je normální, když nějaký režim 

skončí, nastaví se nové podmínky, nastane období konkvisty, jež otevře příležitost těm, kteří mají 

k riziku otevřený vztah. Využijí situace. To, co se zde odehrálo, je touto perspektivou v jistém smyslu 

naprosto normální, a dokonce to není ani jinak možné. Toto bychom mohli označit řekněme za 

historizující fatalismus. Proti tomu můžeme postavit názor, že není přípustné, aby zde něco někdo 

prostě jen tak rozkradl; nelze jen tak tolerovat, aby se děly věci zjevně nerozumné, kterým se dalo 

snadno zabránit. Touto perspektivou nazíráno se mělo mnohé lépe připravit. Věci se daly lépe 

realizovat, či se neměly realizovat vůbec.  

MS: Zmínil jste Jana Kellera. Ten bude souhlasit s druhou variantou?  

JL: Ano, a pokud na svět nazíráme touto perspektivou, není nějak složité pro to nalézt dobré 

argumenty. Zároveň je ale velmi obtížné rozhodovat v konkrétní situaci, co v daném okamžiku dělat. 

Zpětně to můžeme říci, ale když si onu dobu a okolnosti pokusíme představit, hodnocení bude možná 

jiné. Hloubka poznání elity, která měla tehdy formulovat pravidla z hlediska své zkušenosti, nebyla 

ohromující. Ani západní svět, který pro nás byl inspirující, nějaké jednoznačné recepty, jak se má 

reformovat, aby systém nejlépe fungoval, neposkytoval ani nás nedokázal přesně směřovat. Vedl se 

dialog, jestli je pro nás vzorem anglosaský model uspořádání, německý. Také se řešila otázka, jakou 

roli mají ve společnosti hrát odbory. To jsou témata, na která ani dnes nemáme jasnou dopověď, 

natož v té době, jež byla ve značném stresu nutnosti konkrétních kroků. Lidé, kteří se nebáli 

odpovědnosti, prostě museli něco učinit. Mám-li jejich přístup s odstupem hodnotit, snažil bych se 

nejspíše zaujmout stanovisko k celku jejich působení. Z tohoto úhlu pohledu, velmi obecně vzato, 

byla změna úspěšná. A za druhé, nakolik se k tomu stavěli osobně poctivě. Tam je možné nacházet 

velké rozdíly. Velice kriticky bych se kupříkladu stavěl k panu Václavu Havlovi, co činil jako politik. 

MS: V jakém slova smyslu?  

JL: Jsem přesvědčen, že jeho působení po roce 1989 bylo v součtu neúspěšné. Těžko bych ale mohl 

dohledat jiného člověka, o kterém bych byl přesvědčen, že se k věcem stavěl tak poctivě, osobně 

zaujatě jako on. Mám ale velmi silné pochybnosti o integritě řady lidí, kteří věcně vzato ve svých 
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funkcích celkem obstáli. Není na mně, abych tyto konkrétní soudy činil, ale když bych se měl pokusit 

formulovat metodologii hodnocení dané situace, co by se mělo dělat, nesdílel bych ani fatalismus 

historického přístupu, ani model racionalizace ex post a pak analyticky dovodit, co bylo. Spíše bych, 

jak jsem se snažil naznačit, vývoj hodnotil podle toho, k čemu vedl, zdali lidé, ať dělali cokoliv, to 

uměli dotáhnout, zdali jejich činnost měla nějaký výsledek a zdali tak činili v dobré víře.          

... Kapitalismus bez kapitálu ...    

MS: Dobrá, můžeme říci, že obnovovat kapitalistický hospodářský řád je problematické, jelikož tato 

země neměla mnoho kapitálu.  

JL: V jistém ohledu jej neměla málo. Ale provést změny tak, aby se společenská organizace 

vynakládání těchto zdrojů, která byla značně neproduktivní, posunula k něčemu, co je funkční, to byl 

velmi složitý problém.  

MS: Z tohoto důvodu bylo logické, že se zde angažovaly zahraniční společnosti.  

JL: Svět je takový, ne všechno nejlépe zvládneme sami.  

... Hodnoty ...  

MS: Dobrá, posuňme se dále. Rád bych se zeptal, co podle vás podporuje demokracii a kapitalismus? 

Svoboda je asi tím zásadním.  

JL: Co se svobody týče, mám na toto téma vyhraněný názor, který se, myslím, trochu míjí s tím, co je 

předmětem současných veřejných diskusí na téma svoboda. Teprve s odstupem věku snad začínám 

chápat to, čemu říkat svoboda. Dnešní diskurs, vůči němuž se zde chci vymezit, slovo svoboda vnímá 

zejména jako stav, ve kterém vás nic neomezuje. To je přístup, který se v Evropě ujal někdy ve 

třináctém století v souvislosti s úvahami  Viléma z Occamu. Do té doby svoboda ať v antice, tak 

v křesťanské civilizaci byla vnímaná spíše jako stav, kdy je vám umožněno být sám sebou.  

MS: To, o čem hovoříte, je otázkou vnitřní svobody.  

JL: Ano, jedná se o svobodu s velkým S. Zkrátka, je-li někdo svobodný, může být tím, kým chce být. 

Dnes je svoboda pojímána tak, že se především musí odstranit všechny bariéry. Můžete být ale velmi 

svobodný člověk i za přítomnosti značného množství bariér. Vlastně svět je do určité míry vždy plný 

omezení. Dokonce bychom mohli říci, že je složen ze samých omezení. V tomto vidím ohromný 

problém, tím že se budeme jen snažit omezení odstraňovat, v jistém smyslu svobodu ztrácíme. 

MS: Když omezení překonáváme, jsme na cestě ke svobodě?  

JL: Ano, tak jak to formulujete, jistě. Pokud překonáváme pro nás relevantní omezení a neomezuje 

nás překonávání omezení zbytečných. V diskursu, který se stále posunuje od scholastiků, přes 

Descarta až do současnosti, aspekt „spravedlivého“ člověka, jak se v Bibli říká člověku svobodnému, 

se nějak vytratil. Nechci zde ale kázat jakousi „svoboda pour svobodismus“ na způsob „l´art pour 

l´artismus“. Mám jen dojem, že v debatách o svobodě se běžně klade příliš velký důraz na nutnosti 

odstranění hranic. Některé rozdíly jsou přirozené a měli bychom hledat cestu, jak každému 

umožníme, aby maximálně realizoval své schopnosti a sám sebe v tom, co zde již je. Není dobré se 
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fixovat na to, že zde nejsou žádné bariéry a nezkoumá se co dělat. Všichni musí být „automaticky“ 

bezbřeze a ve všem svobodni.  

MS: Když se ale odstraní bariéry, může člověk napomoci svému zničení.  

JL: Přesně! Já bych v tomto byl opatrný. S důvěrou se vracím ke křesťanské tradici a před Viléma 

z Occamu v tom smyslu, že svobodu mám tendenci spíše nazírat perspektivou ryzosti identity.  

... Svoboda a otázka omezení ...  

MS: Pokud se podíváme před rok 1989, tak lidé, kteří se chtěli realizovat v nějakém oboru, vstoupili do 

strany, spolupracovali. Jinými slovy si se stranou zadali. V současnosti tomu tak není. Důležitá je 

schopnost člověka, a ne stranická knížka. 

JL: V tomto se dostávám do extrémně levicového vnímání, a to v tom smyslu, že bych byl ochoten 

připustit, že v jistém smyslu předchozí režim dával člověku více svobody. Tento můj výrok vnímejte 

mnohem subtilněji, než zní. Předchozí režim byl „hloupý“, „pitomý“, zcela nedůvěryhodný natolik, že 

vás neobtěžoval, abyste jej bral vážně. Tím vám umožňoval v rámci omezení konat, co jste chtěl. 

Dnešní svět je daleko rafinovanější, neboť vám neustále podsunuje některé skutečnosti, bojuje o vaši 

pozornost. 

MS: ČSOB jako banka pro lepší život?  

JL: Přesně, neustále jste v ohrožení osobní integrity - a jak já uvažuji, vaše svoboda je tím vlastně 

ohrožena. V tomto ohledu byl minulý režim velmi šetrný. Po vás chtěl, abyste jej neohrožoval, a pak 

řekl: „Dělejte si, co chcete. Myslete si, co chcete, ale neříkejte to nahlas.“ Zmínil jste „ČSOB pro lepší 

život“. To není záměrná manipulace, my jako banka člověka neohrožujeme v tom praktickém smyslu 

slova, naopak to, co slibujeme, zejména u nás opravdu i funguje a klient to může využít, ale když 

budeme hovořit o stavu svobody, možnosti být sám sebou, ...  

MS: ... je to složitější. Je to proto, že na člověka jsou líčena oka.  

JL: Velmi pozorně sleduji postmoderní sociologii a sémiotiku, jména  jako  Gilles Lipovetsky, Noam 

Chomsky, ...  

MS: ... Zygmunt Bauman, ...  

JL: ... lidi, kteří mají k těmto otázkám kritické a značně vypjaté postoje.  

MS: A proto jsou také levicově orientovaní.  

... Spravedlnost ...  

MS: Kromě svobody je také důležitá spravedlnost. Nemyslím na sociální spravedlnost, což je usilování 

levice, ale na obyčejnou spravedlnost, tedy to, co má člověk získat dle svých upřímných snah. Jak nad 

ní uvažujete?        

JL: Termín spravedlnost, na což asi poukazujete, je někde na pomezí starozákonního spravedlivého, 

jehož cesty jsou přímé před Hospodinem, a tematizací v epištolách, kdy ospravedlnění a kolísá mezi 

vírou a skutky. Institucionalizovanou spravedlnost, která zastřešuje institucionalizovanou společnost, 
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vnímám jako něco značně odlišného. Z povahy věci nikdy nemůže být dokonalá, a proto budeme vždy 

vedeni k tomu, abychom s tím nebyli spokojeni. Zkrátka - spravedlnost v tomto ohledu bude mít vždy 

díry. 

MS: Přílišná nespravedlnost může vyhnat lidi do ulic, což může být doprovázeno v rezignaci na účast 

lidí ve společnosti.  

JL: Takto pojatou spravedlnost je možno ztotožnit s vyváženým společenským řádem, který je 

dodržován. Pokud je řád dodržován a přitom nebude dosti vyvážený, může dojít k protestům. Jestliže 

bude vyvážený, a nebude dosti dodržován, situace bude též neuspokojivá.  

... Bohatství ...  

MS: Jestliže hovoříme o hodnotách, měli bychom diskutovat i otázku bohatství, jeho akumulaci. 

Budeme zde mít kapitalismus, staneme se malými kapitalisty a budeme dohánět naše západní a jižní 

sousedy. Nemyslíte si, že lpění na majetku je nebezpečné? Když jsme zde zmínili Bibli, tam je psáno: 

„Hledejte Boží království a vše ostatní vám bude přidáno.“  

JL: Byl bych v tomto ohledu i radikálnější a možná má formulace bude znít zvláštně. Odpusťte mi další 

paradox, ale myslím si, že něco jako bohatství coby relevantní kategorie vlastně neexistuje.  

MS: Zkrátka stejně jako u kapitalismu.  

JL: Obraz můžeme vidět v Bibli. Boháč, který stavěl sýpky, byl bloud, jelikož nevěděl, že ještě ten 

večer zemře. Za prvé - nikam si vaše bohatství neodnesete, a proto je ze své podstaty naprosto 

efemérní, jelikož se to vztahuje k něčemu tak pomíjejícímu, jako je člověk. Za druhé - bohatství je 

spíše než jakási nashromážděná hmota metaforou pro to, co vše máme pod kontrolou - ať již formou, 

že o tom můžete rozhodovat, či že to můžete spotřebovat. To, co však můžete spotřebovat, je ze své 

podstaty velmi omezené. Ať chcete, nebo ne, nevypijete tekutin více, než je fyziologicky možné. 

Bohatství v tomto pojetí z přirozeného pohledu nemůže být extrémní, poněvadž člověk je fyzicky ve 

své spotřebě limitován. Ona další forma bohatství je pak otázkou vlivu na určité věci. To ale již 

přestává být něčím, o čem se má cenu bavit v kategorii „pouhého“ bohatství, protože můžete být 

z technického pohledu „chudý člověk“, ale můžete mít ohromný vliv.  

MS: Nádherným příkladem je Matka Tereza. Jednalo se o chudou ženu. Ostatně na ní se uplatňovalo i 

to, co mně řekl jeden duchovní ve vztahu k bohatství. To je stav, kdy člověk ví o Bohu.   

JL: Jedná se ale i o reálné miliardáře, kteří formálně nic nevlastní.  

MS: Vlastní pouze akcie?  

JL: Nutně ne. Mohou je na někoho napsat. A pak zde jsou lidé v mocenských pozicích, kteří o něčem 

rozhodují. Taková Matka Tereza má velký vliv a může ovlivňovat běh světa osobitým názorem. Toto 

mně v jistém ohledu splývá, protože si říkám: „Svět oplývá bohatstvím, ale klíč k tomu, kdo 

s bohatstvím nakládá, rozhodně neodpovídá nominálním součtům na bankovních účtech.“ Lidé, 

kterým patří akciová společnost, ji osobně většinou neřídí, nebo jen na určité úrovni. Z tohoto 

pohledu bohatství vnímám jako velmi problematický pojem, resp. mapu bohatství jako něco mnohem 

pestřejšího než žebříčky v časopisu Forbes. 
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MS: Je tedy otázkou definice ... 

JL: ... a praktických postupů, aby společnost byla rozumně organizovaná.  

... Bankovnictví ...  

MS: V roce 1995 vstupujete do ČSOB, jedné z bank s majoritním podílem státu. Jak se díváte na 

význam bankovního sektoru v rámci transformace? Před rokem 1989 zde byl jeden monobankovní 

systém, z něhož vznikla centrální banka a komerční banky. Vaše instituce zde byla od šedesátých let 

minulého století a podílela se na financování zahraničního obchodu. Vedle ní působila Československá 

státní spořitelna. Jak hodnotíte procesy bankovního sektoru v rámci transformace?   

JL: Bankovnictví je obor fungující několik tisíc let. Je vhodné říci, že se za těch několik tisíc let příliš 

nezměnil.  

MS: Postupy se změnily?  

JL: Banky využívají technologie, které například v Mezopotámii nebyly dostupné. Instrumenty jako 

směnka, podvojné účetnictví zde byly. Myslím si, že samotný obor je přirozenou součástí lidské 

civilizace.  

MS: Vše je závislé na vývoji civilizace.  

JL: Přesně! Můžeme říci, že v okamžiku, když vznikne historie, vznikne bankovnictví.  

MS: U nás banky vznikají v devatenáctém století.  

JL: Chci jen říci, že bankovnictví není jen korelát současné západní civilizace volného trhu. Banky zde 

byly minimálně od středověku. I u nás působili třeba templáři.  

... Budování bankovního systému ... 

MS: Dobrá, to byla historie. Jak se ale díváte na enormní růst počtu bankovních domů? Můžeme říci, 

že banky suplovaly kapitál? Byly štědré v půjčování peněz. Kdo usiloval využít možnosti rozjet své 

podnikání, bylo mu to umožněno.  

JL: Toto je pojetí banky, které ve své době zastávala řada politiků a ekonomů, ať na úrovni 

makroekonomické, tak praktického řízení. Tato instituce (míněno ČSOB) tento názor nesdílela. Nerad 

bych to absolutizoval, ale tradice v ČSOB vždy byla a je založena na obezřetnosti. To znamená, 

abychom když nám někdo půjčí peníze, mu je byli schopni vrátit. Vše ostatní může být důležité včetně 

naší role v rámci rozdělování zdrojů v ekonomice. Tu ale můžeme funkčně zastávat pouze za 

předpokladu, že se příliš nevystavíme riziku, že bychom nebyli schopni dostát svým závazkům. To je 

povinnost číslo jedna. U řady politiků a u řady kolegů v jiných bankách, dalo by se říci ve většině bank, 

nebylo pořadí priorit takto sdíleno. Dané ústavy se chovaly způsobem, jenž neodpovídal rizikům, 

která hrozila. Když ke konci devadesátých let hrozila krize, zpomalení, prasknutí bubliny náhle se 

ukázalo, že úvěrový optimismus byl možná z pohledu politické podpory určitých projektů potřebný, 

ale vedlo to ke kolosálním ztrátám a vlastně k zániku oněch institucí jako takových.  

MS: Stačí se podívat na české privátní banky ...  
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JL: ... zmizely a státní nezmizely pouze proto, že jim stát poskytl masivní pomoc. Vlastně jsme byli 

jedinou institucí, která přežila. A kolegové z Živnobanky, ...  

MS: ... což je dnešní Unicredit.  

JL: Tento postoj byl výrazně minoritní.  

MS: Myslíte si, že kdyby zde nevzniklo tolik bank, nebyl by umožněn rychlý vzestup hospodářství, který 

jsme zažívali již během první Klausovy vlády? Na druhou stranu - po opojení následovala kocovina 

z této iluze a poté vystřízlivění.  

JL: Pomalu začínám oproti předchozím tématům ztrácet luxus odstupu, protože problémy 

s budováním banky jsem si velmi intenzivně osobně zažil.  Z pohledu této zkušenosti mám za to, že se 

jednalo u mnoha lidí, kteří v bankách pracovali, o problém osobní integrity a profesionality. Když jste 

bankéř, ...  

MS: ... nemůžete dát úvěr každému.  

JL: Poté se nejedná o bankovnictví.  

MS: Můžeme tedy označit bankovní transformační omyly za rozkrádání?  

JL: Lze tomu říkat různě. Eufemisticky to můžete nazvat tak, že plníte společenskou roli, aby se 

nastartovala ekonomika, ale ... 

MS: ... to je zakrývání reality.  

JL: Sám na to nazírám, jak jste to pojmenoval. Můj náhled je dán mou perspektivou, jelikož pracuji na 

pozici, na níž pracuji.  

MS: Soudíte, že lidé v této instituci a v Živnobance, která po fúzích je Unicredit, konali dobře, byli 

obezřetnými v posuzování podnikatelských projektů a neplnili politická zadání?  

JL: Abychom se mohli bavit, kdo byl úspěšným, a kdo ne, prvním kritériem je, že instituce, o níž je řeč, 

musí přežít, aniž by prošla klinickou smrtí. V tomto ohledu kolegové z Unicredit a Živnobanky na 

rozdíl od ostatních úspěšní byli.  

... Cesta privatizace ...  

MS: Jakou roli v tomto ohledu sehrál stát, centrální banka? Jsou lidé jako Jan Sýkora z Wood and 

Company, který uvažoval asi v tomto duchu: „Bylo by dobré, aby stát zpočátku inicioval jednání se 

zahraničními bankovními partnery.“     

JL: Z mého pohledu se jednalo o jedinou rozumnou cestu, jelikož zde ztráta bankovní kultury, 

především v oblasti úvěrování, v letech 1948 – 1989 byla opravdu dramatická. Problém v samotných 

bankách, jak jsme o něm hovořili, nebyl totiž jen v tom, že někdo někoho nutil k nějakým úvěrům 

z politických důvodů, ale i v tom, že lidé v bankách to často prostě pořádně neuměli. Týkalo se to jak 

bank, tak i orgánů, které měly na starosti regulaci a dohled nad bankami.  

MS: Ano, byla to otázka České národní banky, ale i Ministerstva financí ČR.  
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JL: Viděno touto perspektivou, cesta maximálně využít zkušenost tam, kde je, to je v zavedených 

západních bankách, byla přirozenou cestou, a proto prodej státních bank cizím vlastníkům v té době 

bylo asi opravdu nejlepší možné řešení. Ostatně se to prokázalo v tom ohledu, že na rozdíl i od jiných 

zemí náš bankovní sektor je čistý, funkční.  

MS: Dobrá, souhlasíte s tím, že by bylo lepší, kdyby se stát zbavil bank dříve než na přelomu tisíciletí? 

Mnohé úvěry by nebyly vyplaceny.  

JL: Jedná se o otázku, kterou není možné odpovědět, jelikož ve stavu, v jakém se instituce nacházely, 

je otázkou, zdali by bylo vůbec možné nalézt vlastníka, který by o ně měl zájem. Zdejší prostředí bylo 

u nás vnímáno jako chaotické, nestabilní. Banky jsou opatrné. Pakliže banka s dobrým jménem 

někam vstupuje, je si vědoma toho, že to vytváří závazky na její straně, že věc bude pod kontrolou.  

MS: Ano, ale pokud by zde byla realizace politiky, která by usilovala o propojení klíčových 

průmyslových podniků se zahraničními, zahraniční banky by měly zájem tuto cestu transformace 

financovat.  

JL: Teoreticky ano, ale v bankovním sektoru se takováto politika vyprofilovala až koncem dekády. 

Předtím byly tendence opačné, preference „národního kapitálu“, odpor k předání „rodinného 

stříbra“ tzv. „za hubičku“ do rukou cizincům.  

MS: Jsou zde přece dvě racionality - ekonomická a politická. Ekonomická říká: „Ano, pomohu svým 

know – how,“ ale politická: „Ne, jelikož to hlavní nemůže patřit cizincům.“  

JL: Ale i ekonomická může být problémem, protože musíte nalézt někoho, kdo je ochoten to převzít. 

To u nás nebylo jednoznačné i poté, co Spořitelna či Komerční banka byly sanovány. Ve srovnání 

s tím, jaké to byly instituce a kolik dnes vydělávají, částky, které za ně noví majitelé zaplatili, nebyly 

nějak vysoké. Dalo by se z dnešní perspektivy tvrdit, že až symbolické. Bylo to dáno tím, že riziko 

integrity těchto firem bylo vnímané investory jako ohromné, a to ovlivnilo zásadně výši jejich 

nabídek.      

MS: Soudíte, že kdyby sem nepřišly zahraniční banky typu Société Générale, která koupila Komerční 

banku, kdyby Českou spořitelnu nepřejala Erste Group, tak by některé banky vlastněné státem 

nemusely přežít?  

JL: Byla by zde pouze ČSOB a Živnobanka.  

MS: Ostatní by musely jít z trhu.  

JL: Byly by pohlceny jako IPB.  

MS: Když se díváte na odtok kapitálu, někdo může říci, že je škoda, že zisky, které vydělává banka, 

mnohonásobně převýšily cenu, jež byla zaplacena. Jedná se o daň za privatizaci?  

JL: Určitě. Zase bych diskusi vrátil k tomu, co jsem již zmiňoval, a to k riziku. Ony transakce se též 

povést nemusely. Vidíte to například v Maďarsku nebo v Rumunsku. Poté, co model privatizace u nás 

byl úspěšný, se zvedla velká vlna zájmu o instituce v dalších zemí střední a východní Evropy; 

v některých zemích ale tito investoři opravdu nedopadli dobře. 

MS: Ano, ale jednalo se o země na nižší hospodářské úrovni.  
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JL: Myslíte, jak jsme vypadali my z pohledu Spojených států amerických před dvaceti lety? 

Perspektiva, co my se svou zkušeností a historií považujeme za přirozený svět, může být v širším 

kontextu poněkud zkreslující.         

... Kapitálový trh ...  

MS: Rád bych se ještě zeptal na špatný stav kapitálového trhu. Jsme ekonomikou, která je 

financována z bankovních úvěrů. V Evropě, převážně v Německu, z jehož tradice díky propojenosti 

hospodářství vycházíme, je důraz na financování převážně úvěry, ale tam kromě toho mají funkční 

kapitálový trh, byť nemá takovou pozici jako v anglosaském světě. Domníváte se, že jeho 

nedostatečný rozvoj je způsoben tím, jakou jsme měli transformační zkušenost v 90. letech v rámci 

kupónové privatizace? Můžete říci, že bankéř vydělává na půjčování a může být rád, když nemá 

„konkurenci“ v jiném druhu financování? 

JL: Pro jisté typy investic se vlastně model bankovních půjček nehodí. Pravdou zároveň je, že některé 

formy zdrojů jsou v naší zemi méně dostupné, než je tomu v Americe. Je to i tím, že kapitálové trhy 

jsou dostupné pouze pro hráče patřičné velikosti, a těch je u nás prostě omezené množství. Vzít 

Spojené státy, vydělit je stem a říci, že by to mělo být v procentech stejné, ono to tak není, jelikož 

tento nástroj pro firmu s pěti zaměstnanci a desetimilionovým obratem nedává smysl. Pro 

financování na burze je nutná určitá minimální velikost, jež vám umožní dodržovat jistá pravidla, 

která investorům, jež jsou vzdáleni a nemají možnost kontrolovat, co se ve společnosti děje, dává 

jistotu a oni jsou ochotni dát do společnosti některé peníze.  

MS: Společnosti, které si jdou pro peníze na kapitálový trh, mají globální záběr. Malé společnosti si 

jdou pro úvěr.  

JL: Velkým problémem zůstává, jak podporovat drobnější formy podnikání, jak podporovat inovativní 

projekty. Tato otázka je velmi aktuální. Zde mohu říci, že se nejedná o náš jen specificky český 

problém, situace je neuspokojivé v celé Evropské unii. Jedná se o jednu z oblastí, kde jsme rozhodně 

plně integrovaní do evropského kontextu, v tomto případě bohužel. 

MS: Soudíte, že nedostatečně rozvinutý kapitálový trh a chování lidí je spojeno negativní historickou 

zkušeností, ale i nedostatečnou finanční gramotností?  

JL: Jsem přesvědčen, že průměrná finanční gramotnost je u nás velmi vysoká. Nechci říci, že se 

nenajdou lidé, kteří se nemohou dostat do nějakých problémů. To platí vždy, ale obecně orientace 

v tom, co jsou peníze, jak fungují, jaké nástroje má běžný člověk k dispozici, aby s nimi mohl 

přiměřeně nakládat, ať co se týče, jak peníze uložit, jak si je půjčit, jak inteligentním způsobem 

 organizovat své platby, zde existuje. Mám dojem, že u nás dynamika posledních dvaceti let byla 

v této oblasti ohromující. 

MS: Zkrátka nezaostáváme.  

 JL: Jiné západní země jsou v mnoha ohledech i výrazně za námi. V tomto ohledu jsme se dostali do 

pozice, která v evropském kontextu není špatná. Všimněte si, že například guvernér Singer získal cenu 

za nejlepšího guvernéra, ...  

MS: ... která mu byla udělena časopisem The Banker.  
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JL: Můžeme to vztáhnout k měnové politice ČNB, ale ono se takové ocenění opírá i o dobrý stav 

finančního sektoru u nás vůbec. Náš bankovní sektor má v evropském měřítku dobrou pověst, to ale 

nevzniká samo od sebe jen tím, že bychom zde měli skvělé banky a skvělé bankéře. Sektor je ale i 

proto funkční, že služby, které poskytujeme, nacházejí aktivní klienty.  

... Omyl ...  

MS: Nyní se posuňme do obecné roviny. Jaký omyl je podle vás zásadní pro otevřenou společnost? 

Jaký omyl se stal a neblaze poznamenal budoucí vývoj? Co se nemělo stát, a stalo se?  

JL: Inu, chyby, omyly - mrzí mě například předčasná smrt pana Josefa Luxe, což je člověk, který mohl 

asi leccos pozitivního v politice vykonat, ale prostě se to tak stalo a je těžké konstruovat nějaké 

smysluplné alternativy. Obdobně třeba i otázka, o níž jsme mluvili, jak se dalo zabránit, aby někdo 

něco ukradl. To je individuálně asi možné, ale jak to zobecnit, co říci, že se mělo dělat konkrétně a 

systémově lépe, aby to bylo smysluplné i realizovatelné a onen neblahý vývoj to opravdu zvrátilo, to 

nevím. 

MS: Jak se díváte na českou budoucnost v rámci Evropské unie a globalizovaného světa? Jste 

optimistou?  

JL: Díky své křesťanské perspektivě mi tak či onak nezbývá než být optimistou.  

MS: Děkuji vám za kritické pohledy. 

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

JL: Asi jen velmi nepřímo, jako jeden z mnoha. 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

JL: Účastnil, ale z čistě praktických, nikoliv ideologických důvodů. 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nezpůsobilo nakonec 

rozdělení eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci Visegrádského 

společenství a také k opětovnému setkání obou zemí v Evropské unii?         

JL: Ano, vidím to podobně. 
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Dialog o transformaci a zrodu překladu učebnice ekonomie s Michalem Mejstříkem5,6:  

MS: Vy jste v roce 1989 působil v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd. 

MM: Já jsem tam byl jako badatel, vystudoval jsem disciplínu, která se jmenuje ekonomicko – 

matematické výpočty, což je … 

MS: … matematická ekonomie – současná analýza. Vyrostl jste na Samuelsonových Základech 

ekonomie7.  

MM: Ještě na vysvětlenou. Já jsem se zabýval matematickým modelováním. To byla věc, která mě 

nejvíce bavila, zajímala. Mělo to ještě jedno kouzlo, že všechna literatura v té době byla vždy 

v angličtině. Já jsem z povahy věci byl závislý na tomto jazyku. Když jsem si něco chtěl přečíst, musel 

jsem v originále. Buď v angličtině, a když to nebylo dostupné v tomto jazyku, tak jsem musel jet do 

Polska, koupit si to v polštině. Někdy byla literatura i v ruštině. To jsou takové věci, které 

v současnosti lidé vůbec nemohou pochopit, že jsme získávali poznatky tímto způsobem. Zásadní 

problém byl, že se tento přístup vyčerpal.  

MS: Sluší se říci, že na matematických modelech a konstrukcích agregátů bylo závislé centrální 

plánování.  

MM: To také. Já jsem se snažil do toho vnést aspekty „utilities“. Tehdy se tomu říkalo užitná hodnota. 

Tím, že do toho byla vnášena užitná hodnota, vždy když se plánovalo, prosazoval jsem modely, které 

braly v úvahu vztah poptávky a nabídky, což bylo v té době docela neobvyklé. Pro mě byl ten autor, 

kterého jste zmínil, velmi důležitý. Vedlo to od roku 1986 – 1987 k vytvoření jisté skupiny, která 

tohoto Samuelsona8 vnitřně diskutovala. Skupinu vedl tehdy Václav Klaus a smysl celého konání byl 

ten, že jsme si probírali každou z kapitol Ekonomie jako zajímavé zadání.  

MS: Vy jste začal studovat a zabývat se Samuelsonem v době, kdy bylo zřejmé, že se komunistický 

režim se chýlí ke konci, a nastanou nutné změny. 

MM: Tím, že jsem vystudoval oblast matematického modelování, inklinoval jsem k exaktním 

modelům, které byly ve světě běžné, které předpokládaly jistý trh. A tak dále. U nás byl zlozvyk tyto 

tržní předpoklady ze systému vydělovat. Já jsem patřil k těm, kteří se je tam snažili vrátit. Byl jsem 

v matematických modelech poměrně vyspělý. Svou diplomovou práci jsem psal na téma Odhady 

produkčních funkcí nelineárními metodami. Metody v té době užívala Academic Centre of Pasadena. 

Abych to mohl dělat, musel jsem hledat v odborných žurnálech a spojit se se zahraničím 

                                                           
5
 Michal Mejstřík * 1952, český ekonom, vysokoškolský pedagog na Institutu ekonomických studií FSV UK, je 

autorem studií o transformaci, je členem Národní ekonomické rady vlády NERV, působí v privátním sektoru 
EEIP.  
6
 Dialog byl natočen v úterý 1. listopadu 2011 v odpoledních hodinách v Malostranské Besedě, Malostranské 

náměstí 2, Praha 1, Malá Strana, druhá část dialogu o výuce ekonomie byla natočena v úterý 10. dubna 2014 
odpoledne v prostorách domu, kde sídlí kancelář EEIP Thunovská 179 / 12, Praha 1, Malá Strana.  
7
 Základy ekonomické analýzy - kniha vydaná v roce 1947 potvrdila sílu matematické analýzy v ekonomii. 

Matematika se stala jazykem ekonomů. Byl to zásadní zvrat v porovnání s tím, jak byla ekonomie v minulosti 
podávána. Kniha byla vydána Harvard University Press.      
8
 Paul Samuelson (1915 – 2009), profesor ekonomie a laureát Nobelovy ceny z roku 1970. Představitel 

neokeynesiánské makroekonomie. Jeden z prvních, jenž se zasadil o matematizaci v tomto společenskovědním 
oboru. Rozpracoval teorii chování v podmínkách nedokonalé informovanosti. Mezi širší čtenářskou obec se 
dostal do povědomí díky své učebnici Ekonomie, která na desítky let stala „biblí“ v tomto oboru.   
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prostřednictvím kolegy informatika, který metody chtěl používat pro odhady elektronických obvodů.  

Dokonce jsme zavedli jisté vylepšení. Nemělo to v té původní době až tolik společného. Pro mě bylo 

naprosto běžné pracovat se zdroji tohoto typu.  

... Propojenost se zahraničím ...  

MS: Člověk, jenž měl zájem se tímto zabývat, musel být napojen na zahraničí.  

MM: U nás to napojení bylo takové, že možnosti cestovat do zahraničí byly zanedbatelné.      

MS: Bylo to privilegium.  

MM: Já jsem nepatřil k těm, kdo by někam příliš cestovali. Dokonce jsem byl v situaci, že jsem 

literaturu o ekonomii získával tím, že jsem chodil do technické knihovny. Původně jsem byl 

ekonomický matematik. Poté mě pozvali jako matematika, abych pomohl dělat prognostický model 

holandské9 ekonomiky na Central Plan Bureau v Haagu. V roce 1982 jsem tam byl tři měsíce na 

takové stáži, kde jsem vytvořil nerovnovážný model prognózování zahraničního obchodu. Tento úřad 

v Holandsku není typickou plánovací institucí. Já jsem tam nebyl jako ekonom, ale jako matematik.  

... Užívání znalostí ...  

MS: Když hovoříte o minulosti, bylo by chybné se nezeptat, zda komunisté zde nechtěli využívat vašich 

poznatků? 

MM: Ti k tomu neměli vztah. Já jsem v té době byl první, který ze svého výzkumu v Holandsku 

opublikoval anglicky napsaný článek v časopise Ekonomicko-matematický obzor, což bylo také 

neobvyklé.  

MS: Dá se říci, že si lidé necenili odvážných, kteří poznávali západní svět a mohli být přínosem pro 

společenské reformy? 

MM: V té době to bylo lidem dost cizí. My jsme si žili zajímavým způsobem. Člověk měl relativně dost 

času, avšak zanedbatelné peníze. De facto jediná svoboda bylo bádání a já jsem si chodil bádat do 

technické knihovny, kde měli literaturu s matematickými modely, odhadování … 

MS: Pokud se díváte na tu minulost, komunistický režim vám poskytl možnost akumulace poznatků … 

MM: Opravdu jsem si tam řešil své věci. Pak to přestávalo být rozumné, protože součástí hry bylo 

také to, že všichni představitelé Ekonomického ústavu ČSAV museli být v komunistické straně. Byl 

jsem též její součástí. Není to nic, co bych zapíral, ti lidé o to nestáli. Naše představa byla taková, že je 

nutné něco změnit. Neustále jsme diskutovali. Měli jsme spoustu času na přemýšlení.  

MS: Je možné tedy o vašem okruhu uvažovat jako o svobodném světě v nesvobodném státě.  

MM: Asi ano. V té době se vytvořily skupiny zajímavých lidí, kteří spolu komunikovali celkem 

otevřeně. Pak ty modely byly na pomezí času. Následně jsme začali diskutovat věci okolo 

Samuelsonovy učebnice, která byla přeložena v nějakém starém vydání profesorem Urbanem. 

Úskalím té doby bylo, že jsme si vytvořili vlastní svět a diskutovali jsme … 

                                                           
9
 Uváděn dánský výzkum.  
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MS: … o tržní ekonomice.  

MM: Ano, já jsem měl kurz o evoluční ekonomii založené na Josefu Schumpeterovi10.   

MS: Rakouský ekonom s českými kořeny … Ten, který věštil zánik kapitalismu.  

MM: Právě. Byl jsem dokonce prvním českým členem mezinárodní Schumpeterovy společnosti. 

V zahraničí jsem se přihlásil a byl jsem jedním ze Schumpeter Society.  

MS: Dá se říci, že bylo na co navazovat.  

MM: Přesně tak. Pak se začaly věci hodně vyhraňovat, bylo zřejmé, že problémy zde jsou.  

MS: Soudíte, že hospodářství … 

MM: To bylo evidentní. Hospodářství bylo ve špatné kondici.  

... Krize ve společnosti ...  

MS: Člověk v materiálech Občanského fóra zjistí, že společnost se nacházela v multidimenzionální 

krizi. Nešlo pouze o krizi hospodářskou po dvou generacích komunistického režimu, kdy společnost 

vycházela ze slušné základny.  

MM: Ty diskuse probíhaly běžně. V té době Václav Klaus organizoval semináře … 

MS: Jak ve Státní bance československé i v Prognostickém ústavu.  

MM: To byla milá setkání. Začali jsme vést dialog nad jednotlivými kapitolami Samuelsona. Týkalo se 

to dvanáctého či třináctého vydání jeho slavné knihy. To však byla specializovaná činnost. Každý si 

vzal kapitolu, měl za úkol ji přednést. Ti ostatní k tomu říkali, jak to vnímají, jelikož ten svět byl hodně 

vzdálen.       

MS: Byli jste vychováni marxistickou ekonomií.  

MM: My jsme si museli sami pro sebe osvojit moderní nástroje, které se zde v té době vůbec 

nevyskytovaly.  

... Vanutí z Východu, uvolnění ...  

MS: Je dobré se zeptat, jak jste reagovali na vývoj ze strany Sovětského bloku. Perestojka, glasnosť.  

MM: To vedlo pouze k tomu, že jsme se ještě více věnovali svým věcem. U nás to uvolňování extra 

pociťováno nebylo.  

MS: Vedoucí přestavitelé režimu to nepochopili.  

                                                           
10

 Joseph Schumpeter (1883 – 1950), americký ekonom, jenž se narodil na území Čech v Třešti. Svá studia 
absolvoval ve Vídni, poté učil na univerzitě ve Štýrském Hradci a nakonec mu byla nabídnuta stolice na 
Harvardu, kde učil až do své smrti. Vyšel z Rakouské ekonomické školy, avšak poté se od ní odvrátil. Mezi jeho 
slavnými postřehy je teze o kreativní destrukci tržních sil a na základě toho se přiklonil k Marxovi, že 
kapitalismus je odsouzen k postupnému zániku. Mezi hlavní díla lze řadit: Teorie hospodářského vývoje (1912), 
Teorie obchodních cyklů (1939), Kapitalismus, socialismus a demokracie (1942) a Dějiny ekonomické analýzy 
(1954). 
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MM: To byla situace celkem vzrušující v tom ohledu, že jsme si budovali svůj vlastní svět.  

... Kdo rozuměl tržnímu hospodářství? ...  

MS: Když se podíváte zpět, kdo rozuměl tomu tržnímu hospodářství? Bylo zde dvougenerační 

přerušení.  

MM: Je dobré upozornit na kolegu Oldřicha Dědka11, pani Stanislavu Janáčkovu12 … Ti se podíleli na 

překladech a zavedení české terminologie, která některá anglická slova ani neznala.  

MS: Bylo zřejmé, že socialismus selhal a bude velmi obtížné obnovit tržní instituce. O jakém časovém 

úseku jste uvažoval, že by byl na jejich obnovu potřebný?  

MM: Říkali jsme si, že by to bylo dobré. Zdali se to povede, to byl velký otazník. Takový přelomový 

seminář zde uspořádal Josef Zieleniec právě v roce 1989 … 

MS: Na základě toho vznikla i publikace Československo na rozcestí.  

MM: Nejen to. Další konference v roce 1989 byla za účasti Američanů. Tam jsem též měl svůj 

příspěvek. Výstup poté redigoval Dušan Tříska. To již byl stav, kdy si lidé dělali věci sami. To vše nás 

posunulo dále, že jsme již začali komunikovat se zahraničními partnery. Z hlediska ekonomické vědy 

jsme si jasně definovali základní ekonomické stavební kameny. Následně poměrně rázně došlo 

k ostrému řezu. Přišla chvíle, kdy poměrně nečekaně došlo k velkému „sesuvu“, k protestům. Bylo to 

dříve, než si to všichni mysleli. V tu chvíli se to okno definitivně otevřelo, ministrem financí se stal 

Václav Klaus. V tom období mi předal…  

MS: …štafetu nejen s překlady zásadní ekonomické literatury … 

MM: Řekli jsme si, že je absolutně nutné okamžitě konat. Nebylo možné čekat déle, jelikož bylo 

nutné něčím začít.  

... Cesta k učebnici ekonomie ... 

MM: Najednou vznikla otázka, jak dál s výukou ekonomie. Neexistovaly žádné ekonomické učebnice. 

Došlo k výraznému zlomu ještě v prosinci 1989. To jsem se začal věnovat překladu Samuelsonovy 

Ekonomie a dal jsem dohromady jistý tým lidí. 

MS: Dá se říci, že to byli lidé, kteří se ze své funkce měli zabývat právě těmi západními školami 

ekonomického myšlení.  

MM: Nebyla to podmínka. Sluší se říci, že někteří odešli rovnou do politiky. To byl Tomáš Ježek13, jenž 

byl s námi ve skupině, i někteří mladší.  

                                                           
11

 Oldřich Dědek *1953, ekonom, vysokoškolský pedagog, dlouholetý člen ČNB. Po studiích na VŠE byl 
v Ekonomickém ústavu ČSAV. Krátce po 1989 realizoval studijní pobyty v zahraničí LSE v Londýně. 1992 
nastupuje do ČNB a v letech 1999 - 2005 je viceguvernérem. V devadesátých letech přeložil MacMillanův 
slovník moderní ekonomie. Je autorem statí o měnové politice. V roce 2007 byl jmenován koordinátorem pro 
zavedení jednotné měny Euro. Vyučuje na IES FSV UK, publikoval: Historie evropské a měnové integrace 2004 
12

 Stanislava Janáčková *? česká ekonomka. Působila v Ekonomickém ústavu ČSAV, následně pracovala v ČNB. 
V roce 2012 je poradkyní presidenta V. Klause. Je autorkou mnoha statí s makroekonomickou tématikou. 
Z jejích publikací: Svazující integrace, Krize eurozóny a dluhová krizí vyspělého světa.   
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MS: Vladimír Dlouhý 14…  

MM: Též. V tu chvíli došlo ke zlomu. Já jsem se tehdy intenzivně věnoval složení týmu lidí, kteří 

během krátké doby přeloží stěžejní dílo, které se stane od roku 1990 základem výuky ekonomie. Je 

dobré uvést, že sem počali jezdit lidé ze zahraničí hodně z Cornellovy university a z dalších míst 

západního světa. S nimi jsme začali rychle komunikovat. Udělali jsme seminář, jak vlastně postavit 

vysokoškolské studium.  

MS: Byl nedostatek lidí rozumějících ekonomickému oboru, volnému trhu. Vraťme se k otázce, jak 

vznikal jistě důležitý překlad význačného ekonomického díla laureáta Nobelovy ceny a jaké byly 

počátky výuky ekonomie, která se standardně vyučuje na západních universitách.   

MM: Já jsem byl jeden z mála, kdo znal Samuelsona celého. V jarním semestru 1990 jsem začal 

přednášet na Vysoké škole ekonomické, kde jsem přednášel jak pro studenty, tak pro kantory, což 

byla naprosto nevídaná situace. Při přednáškách v největší aule bylo mnoho lidí a přednášky byly 

přijaty pozitivně. V té době ještě nebyl dokončen kompletní překlad této knihy, intenzivně jsme na 

tom pracovali. Já jsem jednotlivé kapitoly rozdělil mezi tým, který se pravidelně scházel, a dokonce 

jsme neznali ani jednotlivé pojmy. Kolega Oldřich Dědek měl na starosti vytvoření společného 

slovníku. S pomocí takovýchto drobných stavebních kamenů jsme mohli vytvořit nové dílo. Jednal 

jsem s americkou ambasádou, aby nám uvolnila autorská práva, jelikož to nebyla jednoduchá věc. 

Zde nebylo možné vydat knihu načerno. Podařilo se s U. S. I. A., což byla jedna z agentur, vyjednat 

autorská práva. Bylo to v rámci pomoci, tak jsme je měli zdarma. Kniha vyšla v nakladatelství 

Economia. Poté to šlo celkem svižně krok po kroku. Tvrdě jsme pracovali na překladu a ten byl 

přednášen na Vysoké škole ekonomické. V historicky krátké době se nám tak podařilo s mimořádným 

úsilím a nasazením přinést tento materiál na svět. Mimochodem odměna za překlad byla pro celý 

kolektiv autorů asi 15 tisíc a byly to dva tisíce tiskových stránek. Hlavně jsme netušili, jak to bude 

úspěšné. Měli jsme tam klauzuli, že pokud to vyjde ve více jak 3 tisících výtiscích, tak budeme 

odměněni navíc stanoveným procentem. V té době peníze nehrály důležitou roli, protože jsme cítili 

obrovskou poptávku, aby zde něco takového bylo uvedeno na trh. Musím říci, že i Václav Klaus 

projevil velký zájem o předmluvu. Dík práci na překladu jsme v té době s profesorem Stallerem15 

z Cornellovy university uspořádali velký seminář pro učitele ekonomie z České republiky. Pár těch 

klíčových kapitol bylo vyučujícím předneseno autentickým Čechoameričanem …  

                                                                                                                                                                                     
13

 Tomáš Ježek *1940, český ekonom a politik. Působil v Ekonomickém ústavu ČSAV, kde se zabýval myšlením 
představitelů Rakouské ekonomické školy, především F. A . von Hayekem, kterého překládal. Později také 
působil v Prognostickém ústavu. Byl zakládajícím členem ODA a 1990 byl zvolen do České národní rady a 
v Pithartově vládě zastával post ministra pro správu národního majetku a privatizaci. Je také znám jako jeden 
z otců kupónové privatizace. Se svými názory na ekonomickou transformaci se následně rozešel s Václavem 
Klausem. Spolupodílel se na vytvoření dozoru a regulaci českého kapitálového trhu. Své svědectví o prvních 
krocích obnovování tržního hospodářství popsal v knize Budování kapitalismu v Čechách.  
14

 Vladimír Dlouhý *1953, český ekonom a politik. Přednášel na VŠE Praha, působil v Prognostickém ústavu, kde 
vypracovával studie o strategiích reformy československého hospodářství. Je členem strany, Prognostický ústav 
mu poskytuje svobodu pro vzdělávání se ve fungování tržních ekonomik, což následně využívá jako politik. Rok 
1989 je rokem jeho uvedení do politiky a stává se federálním ministrem hospodářství, ve vládách Václava 
Klause ministrem průmyslu. V letech 1991 – 1998 je členem ODA, reformní strany. Po roce 1998 z politiky 
odchází z politik a působí jako konzultant pro zahraniční investory. 2008 je členem skupiny NERV.    
15

 Jiří Jan Staller (1927 – 2009), amerických ekonom českého původu, působil na Cornellově universitě. 
Orientoval se na makroekonomii. V roce 1968 přijel do Československa, seznámil se s reformními plány a díky 
němu mohli českoslovenští ekonomové, jako byl Václav Klaus či Mojmír Hájek odjet na studijní pobyt do USA. 
Díky němu byl na FSV UK založen kurz Human Resource Managment, obor zabývající se etikou a podnikání.    
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MS: Jak probíhala výuka? 

MM: Mezitím paralelně běžely intenzivní přednášky. Já jsem měl možnost vycestovat v květnu – 

červnu do Spojených států, kde jsem měl řadu přednášek … 

MS: Lidé jako vy byli zřejmě žádaní, jelikož dokázali podat svědectví o systému.  

MM: Ano, současně jsem navštívil samotného profesora Samuelsona, jenž mi to podepsal. S velkou 

radostí přijal informaci, že překládáme třinácté vydání jeho knihy. Poptávka byla obrovská.  

MS: Jakým způsobem se to dostávalo ke čtenáři? 

MM: Pro urychlení se to tisklo v Německu a tehdejší docent Klaus napsal předmluvu. Tím pádem 

kniha již byla kompletní. Ale nastaly problémy, protože Němci, u nichž se to tisklo, neznali český 

obsah. Kniha je černo – červená. Když je něco černo – červené, tak jedna barva byla pro tiskaře 

označena číslem jedna a druhá byla nula. Výsledek byl ten, že když jsem to dostal definitivním tiskem, 

k poslednímu ověření, má žena si všimla problémů u grafů. Říkala: „Proč ty grafy jsou takto … 

Nabídka dle výkladu roste, místo toho červená čára klesá …“ To jen dokládá chvat, v němž jsme to 

dělali. Zjistili jsme, že Němci v tiskárně zaměnili nulajedničkové symboly a muselo to být opraveno. 

Nutně vznikla i úvaha, že pokud se tisk nepodaří zastavit, půjde vydání do stoupy. Nakonec se celou 

věc podařilo včas vyjednat. S velkou radostí musím říci, že kniha Samuelsona vyšla nakonec v nákladu 

40 tisíc výtisků. Již nikdo z nás za třetí a další dotisky žádné peníze nedostal.  

MS: Čím si vysvětlujete její úspěch? Byli i jiní ekonomové … Česká transformace není spjata se 

Samuelsonem, ale F. A. von Haykem16, je zmiňován i Milton Friedman17.  

MM: Proč vyšla tolikrát? Byla po ní obrovská poptávka. Vlastně ta kniha se stala dobrou učební 

literaturou. Kantoři se rozhodli dle ní učit.  

MS: Byl to standard. 

MM: V té době jsem absolvoval desítky různých aktivit. Současně jsme spoluvytvořili CERGE – EI.  

... Poznatky nejen o plánované ekonomice ...  

MS: Je dobré se mírně vrátit a zeptat se. Jak jste se dívali na Samuelsonův text prizmatem poznatků o 

plánované ekonomice?  

MM: To byl problém. Speciálně v jedné pasáži, která se věnovala východní Evropě, kdy text byl 

zastaralý. To jsme měli velkou debatu, jelikož pan Samuelson žil v domnění, že systém, který byl u 

                                                           
16

 Friedrich A. von Hayek (1899-1992), rakouský ekonom, který v roce 1974 obdržel Nobelovu cenu za ekonomii 
za svůj příspěvek k hospodářským cyklům, které byly vysvětleny na monetární bázi. Velmi mu pomohl v onom 
zkoumání jeho kantor a přítel L. von Mises. Mezi jeho základní knihy lze počítat Monetární teorie a obchodí 
cyklus, Ceny a produkce, Cesta do nevolnictví, Řád smyslovosti, Ústava svobody, Právo, zákonodárství a 
svoboda, Odstátnění peněz, Fatální omyl. Knihy se vyznačují popisem řádu v různých sférách bytí.    
17

 Milton Friedman (1912 – 2006), ekonom chicagské školy. Propagátor liberalismu, svobodného trhu a 
minimálních zásahů státu do hospodářství. Svými pracemi přispěl k rozvoji neoklasické ekonomie. Jeho 
nástrojem se stala matematika, formalizovaný jazyk ekonomie. Zabýval se otázkou inflace a peněz. Došel 
k závěru, že reálný růst měnové zásoby by měla růst tempem odrážející dlouhodobý vzestup hospodářství. 
Jedná se o „měnového autopilota“. Kromě toho přispěl k vyvrácení Phillipsovy křivky. Jeho zásadní práce: 
Svoboda a kapitalismus, Teorie spotřební funkce, Měnové dějiny USA, v nichž přispěl k odhalení selhání FED  
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nás, nebyl takovým špatným řešením. Já jsem to vždy v ústních přednáškách musel korigovat. 

Bohužel v té době se nedalo vyjednat vypuštění sporné kapitoly. Já sám jsem s ním osobně tuto 

skutečnost diskutoval, kdy jsem jej potkal v květnu 1990 ve Spojených státech. Vysvětloval jsem mu, 

že situace na východě je trochu jiná. Předložil jsem mu pochopitelně nějaké výstupy. To byla jedna ze 

zajímavých debat. V tu chvíli on toužil něco se o tom dozvědět, zjistit, jak to vlastně je. On byl ten 

neoklasik, jenž se snažil vše obnovovat a syntetizovat. Musím říci, že předních myslitelů, kteří o nás 

měli zájem, byla celá řada. Já jsem například měl přednášku v National Bureau for Economic 

Research, které má své sídlo má v Cambridge Massachusetts. Bylo to velmi úspěšné. Působil tam 

profesor Dornbusch18. V přednášce jsem se vrátil do historie Československé republiky. V té době šla 

stranou matematika, jelikož se člověk věnoval těmto otázkám. Přednáškou jsem profesora 

Dornbusche inspiroval, jelikož tak slyšel o Rašínově kauze19 a o protiinflační československé 

ekonomické politice po první světové válce.  

MS: Jednalo se o deflační politiku, která „uškodila“ našim exportům, na nichž bylo Československo 

závislé … 

MM: Napsal k Rašínovi i vlastní text, což bylo velmi překvapující. Byl z řady těch, kteří si kladli otázku, 

co je to vlastně za polozapomenuté země. Tím, že měl pozitivní vztah k Německu, tak vztah k inflaci 

po první světové válce - Německo inflační a Československo deflační. To byla pro něj velmi zajímavá 

tématika, kterou jsem mu pomohl spoluobjevit. V té době se s tím nesetkal, a tak jej to uchvátilo, že 

se k tomu tématu vrátil.  

MS: To je snad dobré, když se akademici zajímají a objevují zapomenuté …  

MM: Ano, tak bylo možné vidět ten kontrastní pohled na poválečnou německou historii. Člověk tímto 

způsobem mohl potkat desítky lidí, a musím konstatovat, že je to nesmírně inspirující. Přivedlo mne 

to k přesvědčení, že člověk musí své názory na hospodářství dořešit.  

... Dohánění vzdělání ...  

MS: Narážíte na skutečnost, že se člověk musel „dovzdělat“…  

MM: Díky velkému úspěchu přednášek mi britská vláda udělila stipendium Tomáše Garrigue 

Masaryka20 na podzim roku 1990, kdy jsem mohl odjet na stipendijní pobyt na London School of 

Economics. Tam jsem poctivě absolvoval … 

MS: … kurzy o tržní ekonomice a institucích.  

                                                           
18

 Rudi Dornbush (1942 – 2002), americký ekonom německého původu. Studoval Chicago University, poté 
působil na MIT. Hlavní pole zájmu byla mezinárodní ekonomie. Kromě jiných publikací se St. Fischerem knihu 
Makroekonomie, která se stala používaným a citovaným titulem.  
19

 Alois Rašín (1867 – 1923), český právník, ekonom, politik. Prosadil se deflační politikou po skončení první 
světové války. Odsouzen v procesu s Omladinou. Byl jedním z mužů, kteří vyhlásili republiku. Byl prvním a 7. 
ministrem financí. Zdůrazňoval nutnost posilování koruny a její zlaté krytí. Zastřelen anarchistou. Vedl 
ekonomické spory s K. Englišem. Během svého života sepsal: Můj finanční plán (1920), Inflace deflace (1922).     
20

 T. G. Masaryk (1850 – 1937), filosof, politik, zakladatel Československa. Význačná postava českých 
novodobých dějin.  Mezi jeho význačná díla patří Sebevražda, Zkoumání konkrétní logiky, Karel Havlíček, Ideály 
humanitní. Byl pokládán za velkého znalce Východu, Ruska, o němž napsal Rusko a Evropa, Nová Evropa.     
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MM: Mohl jsem se setkat s lidmi, jejichž práce jsem četl. To bylo pro mě nesmírně inspirativní. Byla 

to ta správná chvíle, kdy člověk si teprve uvědomil, že spoustě věcí při překládání textů vlastně 

hlouběji nerozuměl, jak by v podstatě chtěl. Bylo to zkrátka velmi inspirující, jelikož člověk měl 

možnost žít v Británii a potkávat se s těmi lidmi, kteří ty texty píší o jevech, které na vlastní kůži 

prožívají. 

MS: Mnoho ekonomů z Československa či později z České republiky využilo tuto možnost a vyjelo do 

zahraničí.  

MM: My jsme se v té době potkali s kolegou Tůmou21, jenž tam byl též.  

MS: Ještě Oldřich Dědek.  

MM: Vlastně ten samotný fakt, že si to člověk na místě „ohmatá“ … To byla skutečnost, která člověka 

poznamená na řadu let. Lidé na to nebyli připraveni. Na zelené louce jsme založili ekonomické školy. 

Studium ekonomie na Universitě Karlově a současně vznikalo i CERGE – EI. Je nutné říci, že si člověk 

uvědomil, jak jiný je reálný svět a jak k němu máme daleko.  

MS: Nejen lidé, kteří se tím profesně zabývali, ale i lidé, kteří žili bez znalosti tržního systému, kteří byli 

obětí plánovaného hospodářství.   

… Výuka ekonomie …  

MS: V našem prvním setkání jsme hovořili o pádu režimu a genezi učebnice ekonomie. Jak se začala 

budovat výuka ekonomie ve svobodném státě? Je zřejmé, že byl nedostatek erudovaných lidí.  

MM: Vzniklo samo CERGE. To bylo bytostně provázáno se studiem ekonomie na Univerzitě Karlově. 

Byla snaha vybudovat pracoviště, která se budou lišit od stávajících vysokých škol ekonomického 

změření. Jak jsem zmiňoval, že v té době lidí majících hlubší vtah k ekonomii, ale i k právu, bylo 

poměrně málo. Byla snaha na zelené louce vybudovat něco nového. My jsme se vydali dvěma 

cestami. Na začátku jsme uspořádali velký seminář o výuce ekonomie ve světě se zahraničními hosty, 

jehož závěr byl tento: bylo by dobré ustavit ekonomická studia na Karlově univerzitě. Proto již 

v květnu 1990 jsme vypsali a poté přijímali společně s kolegou profesorem Hlaváčkem první zájemce 

o studium nového stylu ekonomie na fakultě, která byla obnovená, tedy na Fakultě sociálních věd. Od 

září 1990 někteří zájemci do studia nastoupili. V začátcích tam přednášel kolega Pavel Kysilka, jenž je 

… 

MS: … v roce 2012 generálním ředitelem České spořitelny.  

MM: Ano. Jako učitelé tam střídavě působilo mnoho těch, které naleznete v nerůznějších řídících 

pozicích na světě. Od první chvíle bylo studium bakalářské a posléze magisterské orientováno 

směrem k řešení ekonomických problémů matematickou cestou. To bylo dáno i naším zaměřením. 

Na druhé straně - zájem byl neomezovat se matematizující ekonomii. Podstatné přednášky tam 

prezentovali lidé jako profesor Karel Kouba …  

                                                           
21

 Zdeněk Tůma *1960, český monetární ekonom, vysokoškolský pedagog. V 90 letech působil Evropské 
investiční bance, byl hlavním ekonomem Patria Finance. V roce 1999 byl jmenován do bankovní rady ČNB. Tu 
vedl do roku 2010, kdy neúspěšně kandidoval na primátora Prahy, třebaže TOP 09, za níž kandidoval, v Praze 
vyhrála. Nyní působí jako konzultant v KPMG a přednáší na IES FSV UK.      
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MS: … a jiní institucionální ekonomové …  

MM: Též profesor Lubomír Mlčoch a jiní, kteří do tohoto procesu vnesli nejen matematizování, ale i 

úvahy o institucionálním charakteru ekonomických procesů.  

MS: Dá se říci, že jste vybudovali instituci, která by mohla být konkurenční pracoviště k Vysoké škole 

ekonomické?  

MM: V podstatě pokus, jenž byl přerušen tím, že jsem byl ve Velké Británii a též jsem paralelně 

zakládal doktorandskou větev studia ekonomie, kdy jsme společně s profesorem Švejnarem a poté 

docentem Zielencem, docentem Benáčkem dali dohromady Centrum pro ekonomický výzkum a 

postgraduální vzdělávání, neboli Centrum for Economic Research and Gradual Education - CERGE. 

Bylo původně součástí fakulty, ale ukazovalo se, že pro získání mezinárodních grantů na podporu 

výuky v České republice bylo vyžadováno transparentní financování a řízení a nutné bylo oddělení. 

V té době dobrých kantorů, kteří byli schopni učit doktorské programy, bylo málo. K tomu bylo třeba 

získat zahraniční prostředky, a proto se CERGE vydělilo jako samostatné pracoviště Univerzity Karlovy 

a osamostatnilo se od Fakulty sociálních věd a v letech 1991 – 1992 jsem se stal i výkonným 

ředitelem CERGE. Za mého působení se mi podařilo získat významné prostředky na knihovnu 

s profesorem Andreasem Woergoetterem, který momentálně působí jako významný expert OECD. 

Opravdu se nám dařilo využít tyto zdroje. Na druhou stranu vznikla potřeba, aby CERGE bylo pro 

dárce dostatečně průzračné - a v té době vůbec nebylo obvyklé, aby univerzity byly auditovány, aby 

se na ně takto pohlíželo. Začátky byly skutečně krkolomné. Bylo nutné vysvětlovat v Čechách, že 

nejen společnosti musí mít auditované účetnictví, ale též se to týká i univerzit. Pro lidi to bylo 

podivné, ale povedlo se to.  

MS: Sluší se říci, že ekonomie na Institutu ekonomických studií, byla přednášena v českém jazyce, 

kdežto na CERGE, byla vyučovacím jazykem angličtina.  

MM: Možná na dokreslení počátků Institutu ekonomických studií. Původně se tak tato instituce 

nejmenovala. Na počátku byla katedra ekonomie a existoval institut ekonomických věd. Následně 

jsme se domluvili, že takové působení není rozumné, a tak jsem po svém více jak dvouletém působení 

na CERGE inicioval vznik Institutu ekonomických studií, jenž integroval lidi, kteří nastoupili na 

výzkumná pracoviště a současně působili na katedře ekonomie. Tehdy probíhala volba ředitele na 

základě volby zaměstnanců. Právě ti, mezi nimiž byli zmínění profesoři mě, zvolili ředitelem. Od roku 

1993 do roku 2010 jsem působil jako ředitel Institutu ekonomických studií. Z dětských krůčků, kdy 

jsme pracovali pouze s českými učiteli.  

… Význačné učebnice …  

MM: Výuka byla v češtině, ale na základě učebnic, které jsme buď sami spoluvytvářeli, nebo jsme 

sami překládali. Nebyl to pouze Samuelson. Učebnic byla celá řada. Docent Tůma přeložil Dornbusche 

– Fischera. 

MS: Učebnice pro pokročilejší kurz makroekonomie, která je více matematická než Samuelson, o němž 

jste hovořil.  
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MM: Byly to též učebnice pro finanční ekonomii od Mayerse. Překladatelé byli bratři Tůmové. 

Nesmíme opomenout Frankovu Mikroekonomii, kterou přeložil kolega Koubek. Vytvořili jsme 

základní okruh učebnic, … 

MS: … které v Čechách chyběly a …  

MM: … neexistovaly. Dokonce jsme s docentem Tůmou některé z nich vydávali díky založené nadaci 

Economics, protože se vydávání učebnic ekonomie potýkalo s problémy jejich financování. Příklad 

Samuelsonovy ekonomie byl naprosto ojedinělý.  S řadou titulů, které vznikly, byli spojeni kantoři, 

kteří právě učili na Institutu ekonomických studií. V té době se mi podařilo přitáhnout do přibližně 

třicetičlenného týmu většinu teoretických ekonomů, kteří měli o takovouto iniciativu a práci skutečný 

zájem. Díky tomu se nám též podařilo posunout zájem studujících úplně jiným směrem, ti se do té 

doby spoléhali ryze na domácí zdroje.   

MS: Co využití podpory ze strany zahraničních vzdělávacích institucí?  

MM: My jsme v té době podepsali celou řadu dohod, že od zhruba poloviny devadesátých let většina 

studentů Institutu ekonomických studií jezdila alespoň na jeden semestr, ne-li na dva do zahraničí. Na 

rozdíl od ostatních škol jsme toto považovali za naprosto zásadní součást studia, aby ti lidé trochu žili 

v systému, který dosud znali jen z knih.  

… Způsob výuky, lidé …  

MS: Váš institut prosazoval více individuální přístup ke studentovi. Vysoká škola ekonomická je 

charakteristická svou masovostí.  

MM: Je to přesně tak, je třeba se podívat na to, jaké studenty jsme na institut brali. I když počet 

studentů narůstal, povětšinou se jednalo o desítky. Navíc náročná výuka matematiky provozovaná 

řadou předních učitelů matematicko-fyzikální fakulty náročné přijímací zkoušky potvrdila. Třetina 

zájemců o studium, kteří nastoupili, dříve nebo později raději přešla někam jinam, protože studium 

bylo koncipováno od začátku jako náročné. Studentům jsme říkali, že pokud dokážete řešit problémy 

nyní ve škole, nebudete se jich bát v budoucnosti, taková jsou pravidla světa.  

MS: Institut, který jste vytvořili, odrážel náročnost, otevřenost světu a tím i uplatnění po škole. 

MM: Ano, lidé, kteří u nás studovali, získávali význačné pozice v nadnárodních společnostech, kde 

oceňovali nejen, že jsou to lidé teoreticky vzdělaní, ale oceňovali, že jsou schopni uvažovat o 

problémech bez apriorních vedlejších cest. Abych to objasnil. Například jsme matematiku nechápali 

jako předmět, jenž vytěsňuje jiné myšlení. K našim studentům patřil Tomáš Sedláček, jenž, jak víte, 

nepatří k obdivovatelům matematiky. Přesto se tam vytvořilo dělné prostředí, kde byli zastoupeni 

nejen představitelé středopravých či matematizujících, ale i levicově smýšlejících ekonomů, 

institucionalisté … Byla to velice kooperativní směs lidí, kteří se vzájemně respektovali.  

MS: To je pro utváření společnosti velmi důležité. Je to jistě příslib pro budoucnost, když tito lidé 

ovlivňují mladou generaci.  

MM: Ano, snažili jsme se to přenášet na naše studenty a podporovat je v tom, oni žili uvnitř jádra 

problémů. Měli jsme tendenci jim zvát zajímavé přednášející nejen ze světa, ale i z domácí oblasti. 

Přednášeli tam přední vyjednávači, kteří vyjednávali s Evropskou unií … 
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MS: Máte na mysli pana Pavla Teličku. 

MM: Ano. Lidé tam přicházeli přímo po jednání a diskutovali se studenty …  

MS: Jiří Jonáš z Mezinárodního měnového fondu.  

MM: Přesně tak. To byla pestrá skupina.  

MS: Vladimír Dlouhý …  

MM: Oni trvale působili jako inspirace pro samotné studenty. I pro nás to bylo inspirující z hlediska 

výzkumného. Díky tomu jsme se dostali na špici výzkumných žebříčků. Podařilo se nám vydávat 

desítky titulů nejen zde v Čechách, ale i v zahraničí. Netýkalo se to pouze časopiseckých studií, ale i 

knih u předních nakladatelství. Sám jsem vydal knihu ve světovém nakladatelství  Kluwer v roce 1997. 

Pak asi ve třech britských nakladatelstvích. Dokázali jsme se prosadit i na zahraničním poli. To nám 

otevřelo cestu k dalším návštěvám zahraničních učitelů. My jsme nikdy nechtěli být institucí - nyní 

myslím IES - která by se orientovala na zahraniční profesory. Naopak jsme měli tendenci postupně 

vracet do přednáškového a výzkumného procesu i naše bývalé absolventy. Mohu říci, že nyní, po roce 

2010 institut přebrala skupina dávných absolventů … 

MS: Martin Gregor …  

MM: Ten jako ředitel. Roman Horvát, jenž původně pracoval na ČNB…  

MS: Adam Geršl, Tomáš Holub … 

MM: Michal Bauer, Pavel Vacek, jenž mezi tím stačil působit ve Spojených státech a pak působil na 

Universitě of Alberta … To byli lidé, kteří již získali první ostruhy i v zahraniční. Touha vrátit se zpět do 

České republiky jim otevřela cestu právě na Institut ekonomických studií a na mně bylo, abych je byl 

schopen náležitě honorovat, což podle českých zvyklostí není vůbec snadné. Podařilo se vytvořit 

doposud poměrně originální strukturu podle amerického vzoru. Říká se tomu Chairs, Chair holders. 

Významní sponzoři, kteří měli zájem podporovat IES. První byla společnost McKinsey. Zřídili jsme 

McKinsey chair. Je to profesorské místo pro vybranou osobu, která kromě svého základního platu 

získávala další finanční požitky. Právě část peněz směřovala i k studentům vybraného profesora. On 

měl prostředky, aby je honoroval. Je dost společností, které se touto cestou vydaly … Mně se 

podařilo přesvědčit společnosti jako ČEZ, RWE, MERO z těch státních velkých utilit, ale participuje i 

celá řada soukromých společností a zmiňoval jsem některé, v podstatě se tam vystřídala O2 

Telefonica, BCG Boston Consulting Group. V průběhu let se tam vytvořilo 8 – 10 míst, která se 

otevírala tímto způsobem. Jsou tam dokonce někteří naši absolventi. Ředitel společnosti Renomia 

Pavel Nepala, který též zřídil jedno chair. To jsou všechno cesty, jak podpořit mladé, schopné, 

perspektivní lidi tak, aby se cítili inspirováni českým prostředím, aby nebyli odtrženi od praxe, aby byli 

schopni tvrdě na sobě pracovat a měli na to dostatečné hmotné zázemí. To jsou kroky, které sám 

postrádám u dalších univerzit, jež díky své velikosti možná nemají tolik sponzorů. Musím říci, že to 

považuji stále za cestu mimořádně perspektivní a jednu z cest, jak získat hlubší vztah k praxi v té 

dobré podobě. Například McKinsey mělo jednou ze šesti českých partnerů tři naše absolventy. U 

absolventů si cenili jejich vybavenosti. Žádný z absolventů neměl problém pracovat v českém či 

anglickém jazyce, protože část předmětů na magisterském stupni se postupně začala v angličtině 

vyučovat.  
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… Ocenění …  

MM: Oni plynule přecházejí z jazyka do jazyka a myslím si, že se to projevilo i v těch známých 

žebříčcích Hospodářských novin, které pravidelně řadí  

MS: … IES na první či … 

MM: … druhé místo. Převážně získáváme místo první. Musím s uspokojením konstatovat, že práce se 

daří i mladému vedení, které nyní IES převzalo.   

MS: Hodnotíte kladně zavedení, vybudování výuky ekonomie - a nyní je na mladší generaci, jak si 

bude počínat, jak bude schopna přitáhnout lidi na tento obor.  

MM: Jsem přesvědčen o tom, že špičkové postavení IES v současnosti ukazuje, že institut má co dát i 

dnešní době.  

… Implikace ocenění …  

MM: Je pravda, že v tuto chvíli díky tomu, že jsem přesvědčil své kolegy a pustili jsme se do docela 

velkého projektu - v roce 1999 jsme se přestěhovali do tehdy nehostinně vyhlížející budovy 

v Opletalově ulici, která byla posléze pro institut zrekonstruována a působí nyní jako místo výuky. 

Díky tomu, že jsme tam získali velkou aulu, jsme tam v prvních ročnících schopni učit i větší počet 

studentů. Již to není o desítkách, ale nastupuje již na 150 studentů. I dnes platí, že studium je stále 

náročné. A část studentů raději přejde na méně náročnou školu, která jim lépe vyhovuje, než zde u 

nás. Ti, co projdou tvrdou zkouškou - a nejenom ti studium oceňují, ale je po nich obrovská poptávka, 

což je důkaz kvality studia. Iniciovali jsme také vznik skupiny Alumni - a to můžeme považovat též za 

důležité. Na zdejších školách to dost dobře nefunguje. To je pravidelný kontakt mezi absolventy. 

Spolek Alumni jsme zřídili v roku 1997. Psal se rok 1995, kdy první ročník absolventů zdárně ukončil 

studium. Bylo to pár studentů a postupně přibývali. Dnes máme velký počet absolventů a hovoříme 

již o sedmi stech absolventů. Čtyři sta z nich je stále sdruženo ve spolku Alumni. Ti se aktivit náhodně 

zúčastňují. Musím říci, že právě spolek Alumni sponzoruje některé mladší kolegy ve škole. Pravidelně 

s nimi komunikuje. Pokud jde o mou osobu, sám jsem stále předsedou vědecko-pedagogické rady 

IES. Se zástupci těch chairs, zástupci sponzorujících organizací, stejně jako s Alumny se pravidelně 

potkáváme, diskutujeme strategické úvahy směrem do budoucnosti institutu. Dá se říci, že naše 

pracoviště si získalo nejen poměrně značnou oblibu a lidé vědí, co je čeká. Na základě této 

skutečnosti se sem hlásí pouze ti, kteří mají skutečný zájem. Studenti procházejí náročnými testy 

společnosti SCIO a je vidět, že mají dobré znalosti v matematice. To však není pouze o znalosti 

matematiky. Dokonce i řada absolventů stačila při naší škole paralelně studovat práva. Je vidět 

tendence klást důraz na institucionální aspekty … 

MS: … a tolik potřebnou multidisciplinaritu. 

MM: Ano, to je ve světě v kurzu. Zde jsou tendence zabývat se oblastí law and economics. Cílem není 

studovat samotnou ekonomickou vědu, ale propojovat ji s právem, s právním rámcem. Potvrzením je, 

že zde učí nejen přední právníci jako Tomáš Richter, Juraj Alexandr, kteří mají zahraniční vzdělání. 

Současně řada studentů si paralelně či následně vystudovala zmíněnou právnickou fakultu a v oboru 

působí. Dokonce jeden náš absolvent Jan Petrov je dokonce ředitelem Justiční akademie. Ten právě 

disponuje takovouto kombinací znalostí. Musím říci, že se nám podařilo udat tón ve směřování 
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ekonomické vědy, aby nebyla pouze úzce orientovaná. My jsme byli vždy přesvědčení, že všechny 

výhonky musí růst, a proto jsme svědky stále velmi atraktivních a vzrušených debat mezi studenty 

institutu, kteří se tam vrací, jako je již zmíněný Tomáš Sedláček, jenž kritizuje některé aspekty výuky. 

Někteří jiní zase kritizují jeho pohled. V tom je však tvůrčí atmosféra, která dává šanci opravdovým 

talentům jednoduše vyrůst. Musím říci, že to nyní není přesah pouze do české kotliny. V tuto chvíli 

přední výsledky našich absolventů … Michala Bauera, Julie Chytilové jsou publikovány v American 

Economic Review a jiných špičkových světových žurnálech. Jsou to práce, které jsou věnovány …  

MS: … chudobě …  

MM: … a takovým otázkám, které v minulosti nebyly předmětem debat v Čechách. Jedná se též o 

otázky vzdělání, ano, chudoby, rozvojového hospodářství jak v Africe, tak v Indii. Svět, jenž se takto 

rychle rozvíjí, bez takovýchto podnětů bychom vnímali neúplně …  

… Zaměření ekonomů …  

MS: Ekonomové byli převážně zaměřeni na otázku transformace. Ta je nejvíce vytěžovala. Pokud jsme 

se začali začleňovat mezi země západního světa, je logické, že počínají objevovat jiná témata, která 

s transformací příliš nesouvisí.  

MM: Přesně tak. Musím říci, že v tuto chvíli transformace patří z hlediska výuky spíše do historie. Na 

druhou stranu jsme všichni přesvědčeni, že k historii se člověk musí vracet, protože jenom tak z ní 

vyrůstá nějaké poučení do budoucna. 

… Opět k institutu ekonomie …  

MS: Soudíte, že sláva, význam Institutu ekonomických studií přerostla přes kotlinu České republiky a 

ten se stal nezastupitelným bodem na mapě univerzitních ústavů v Evropě?  

MM: Institut se stal tím, čím jsme si řekli, standardním, dobrým ekonomickým pracovištěm 

v evropském kontextu. Vedle českých programů jsme založili program nejen pro zahraniční studenty 

Economics and Finance. Je to studium financované buď stipendii, či je placeno jednotlivými studenty. 

Samotný fakt, že mnohdy, když tomu přidáte i studentskou výměnu, pak se kurzy skládají půl na půl 

z domácích a zahraničních studentů. To svědčí o zájmu i ze zahraničí. Musím říci, že Česká republika, 

která například financuje studenty z Moldávie, si vůbec nic nemusí vyčítat, protože to jsou vynikající a 

tvrdě pracující studenti, kteří se dílem vrací domů a dílem dokonce zůstávají v České republice. Jsou 

to lidé, kteří jsou vysoce talentovaní. Získávání takovýchto talentů patří do mezinárodního konceptu 

České republiky. V tomto směru jsme se zcela nepochybně dostali na mapu ústavů. Velmi pozitivní je 

i spolupráce ve vědecké oblasti spolu s CERGE a Národohospodářským ústavem Akademie věd ČR. 

Zejména v oblasti teorie a výzkumu se spolupráce prohloubila. Je to dobré pro studenty, kteří se 

zabývají teorií na magisterském studiu, kteří mohou plynule přecházet na doktorandské studium do 

CERGE. Současně mnozí z nich působí, jak na Institutu ekonomických studí, tak na CERGE a přispívají 

k výzkumu, který na CERGE probíhá.  

MS: Narážíte na lidi jako je Štěpán Jurajda, ...   

MM: ... ale i Michal Bauer a jiní. Je zde snaha spojit síly na Univerzitě Karlově. V roce 2006 jsem přišel 

s návrhem, zdali by nemohla vzniknout společná ekonomická fakulta Univerzity Karlovy. Přiznám se, 
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že boj v letech 2006 - 2008 jsem nevyhrál. Univerzita Karlova nabídku vzniku této instituce nepřijala. 

Z mého hlediska si myslím, že pokud univerzity se chtějí něčím ve světě pochlubit, pak většina 

univerzit má opravdu silnější pracoviště, která kombinují jak vzdělávání, tak výzkum. Dovolil bych si 

říci, že jestli něco Karlově univerzitě schází, tak je to fakulta ekonomie a případně i managementu. 

Doufejme, že v nějakých příštích letech se myšlenka zase oživí a posílí se tendence tyto obory 

docenit. Nebude snaha vnímat ekonomii v univerzitním kontextu jako něco cizího, protože argument, 

že se ekonomie studuje na Vysoké škole ekonomické, je sice pravdivá, jenže sám jste zmínil 

v předchozí diskusi, že … 

MS: … IES se zaměřuje na jiný druh studia.  

MM: My si prakticky vůbec nekonkurujeme s Vysokou školou ekonomickou. Řekl bych, že se dokonce 

doplňujeme.  

MS: Pokud bychom to měli ilustrovat na nějakém trhu, tedy to jsou čtenáři Mladé fronty Dnes, jsou to 

čtenáři Hospodářských novin a také Wall Street Journal. To znamená, že každý titul má své čtenáře.  

MM: Přesně tak.  

MS: Každá škola usiluje o jisté studenty a lze to považovat za dobré.  

… Financování vzdělání …  

MS: Točíme se kolem problému obnovy vzdělání. Souhlasil byste, kdyby se konečně v Čechách začalo 

platit školné? Je to na západě běžné.  

MM: Na podporu školného jsem vystupoval téměř od samého počátku. Nemyslím si, že by to mělo 

být sankční v ohledu, že by to bránilo studiu. V každém případě by to mělo být sankční, když někdo 

studuje déle, než je nutné. Vůbec nerozumím, proč některé nenáročné školy studenti v bakalářském 

programu studují ne tři roky, ale třeba 4 či 5 let a stát jim za to ještě platí. To považuji za opravdové 

plýtvání penězi. Musím říci, že v případě právě výzkumných škol, anglicky research universities, jako 

je případ IES, kde studenti studují v zahraničí - tam by to mohlo mít jisté oprávnění. Ale protože se 

podařilo dosáhnout uznávání vzájemných zkoušek, ani tento aspekt nebrání studentům, aby skončili 

v plánovaném termínu. Pokud se jim náhodou z nějakých nečekaných důvodů studium protáhne - ať 

to má nějaké objektivní důvody, nebo důvody čistě subjektivní - tam by neměl student platit. Na 

druhé straně - ti, kteří to školu berou jako cosi vedlejšího, … 

MS: … jako prodloužení mládí … 

MM: … a studují místo třech pět let, a to i na poměrně jednoduchých školách - tam bych neměl 

sebemenší důvod nechtít po nich sankční školné. To znamená školné za na roky navíc. To je zřejmě 

kompromis, jenž se v tuto dobu může jevit jako průchodný. Sám s ohledem na regulační funkci 

školného jsem se domníval, že je dobré mít školné, které může být v různé výši, a to dle rozhodnutí té 

které školy. Existuje řada vysokých škol soukromého charakteru, kde student školné stejně platí. 

Z tohoto důvodu je pro mě přinejmenším nepochopitelné, že je v Čechách možné, že společnost platí 

lidem něco, co by si měli platit sami.  

MS: Školné jako motivační prvek pro studenty a cena hraje v našem rozhodování důležitou roli.  
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MM: Přesně tak.  

… Přesahy akademického působení …  

MS: V čele IES jste strávil 17 let, ovšem nebyl jste spojen s čistě akademickou půdou. 

MM: Před odchodem z funkce ředitele institutu jsem již hledal své nástupce a usilovně pracoval na 

výchově svých následovníků. Myslím si, že je dobré, když takováto pracoviště oživí příchod nové 

generace manažerů. Člověk nesmí ve všech směrech lpět na svém místě. Myslím si, že prvním 

optimálním okamžikem, kdy jsem se k tomu odchodu z ředitelské funkce chystal, byl rok 2007. Tehdy 

očekávaný nástupce Ondřej Schneider odešel do USA …  

MS: … na Georgetown University … 

MM: Ano, se svou manželkou, která šla do Mezinárodního měnového fondu. Musím říci, že jsem si 

vlastně svou úlohu protáhl do roku 2010. Upřímně řečeno, cítil jsem již velkou nutnost, aby se 

skutečně určitá kontinuita projevila. Z pozice předsedy vědeckopedagogické rady musím s klidným 

svědomím říci, že „běh věcí“ zatím probíhá normálně. Lidé jdou vlastní cestou, a tak to má být. 

V současnosti jsem se dostal do role člověka, jenž je daleko více vtahován do praktických otázek, jako 

je řešení současné krize.  

… NERV a doporučení …  

MS: Zamýšlíte se nad otázkami praktické politiky v rámci týmu Národní ekonomické rady vlády.  

MM: Ano, jsou to věci, které mě osobně zajímaly. Na druhou stranu i praktická politika je často právě 

propojena s hlubšími teoretickými znalostmi. Pro mě bylo velkou radostí, že zde vznikl tým expertů, 

kteří docela plodně mezi sebou diskutují, je to řešení, které má co říci naší veřejnosti. Dosvědčuje to i 

skutečnost, že do dnešních dnů je NERV převážně vnímán jako smysluplný partner politiky, ale svými 

názory slouží i široké veřejnosti. Když byl v roce 2010 dočasně zrušen, byl posléze znovu obnoven. 

Myslím si, že celá řada výstupů, které jsou pravidelně jednou měsíčně diskutovány a pak se objevují 

na veřejnosti, mají své opodstatnění. Ukázalo se, že se podařilo vnést do společnosti jiné podněty, 

než tomu bylo předtím.  

MS: Je to sázka na věcnost, odbornost … 

MM: Ano, za sebe musím říci, že byla zpracována strategie konkurenceschopnosti, kdy jsme vlastně 

diskutovali komplexní pojetí fenoménu, který měl přesáhnout hranice běžné délky fungování vlády. 

Měl by fungovat v delším časovém horizontu. Koncept strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, 

jenž NERV pod mým vedením prezentoval, byl vydán českou vládou v podobě publikace a následně 

jsme to prezentovali na desítkách tiskových konferencí a debat s řadami dalších odborníků. Musím 

říci, že se to postupně podařilo přetavit do praktičtější podoby jako je strategie mezinárodní 

konkurenceschopnosti vlády. Překvapení byl návštěva pana Gurii z OECD, jenž když zde byl 

v listopadu 2011, řekl, že český materiál Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti je něco v té 

době velmi adekvátního. Odpovídá to nejen na krátkodobou vyrovnanost veřejných rozpočtů, ale i na 

otázku, že jižní křídlo Evropy je nekonkurenceschopné. Je potřeba postupovat z tohoto hlediska. 

Zpráva, kterou jsme připravili, měla nejen povahu deskriptivní, ale také normativní. Bylo zřejmé, že je 

nutné něco dělat. Samo OECD požádalo, zda si může zapůjčit české nápady pro řadu dalších členských 
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zemí OECD. Ukazuje se, že právě malý důraz na konkurenceschopnost vedl v minulosti k velkým 

výpadkům. To je věc, která by v dlouhodobém fungování České republiky měla být akcentována, a 

poznatky z ní vyplývající by měly být přetaveny z podoby vládního materiálu …  

MS: … do podoby praktické.  

MM: Tam mám v naší republice vždy největší obavy.  

MS: Vznikne návrh a prochází úpravami, do toho se pak vkládá lidová tvořivost.  

MM: Dám vám takový příklad. Když jsme ve strategii mezinárodní konkurenceschopnosti doporučili 

věnovat daleko větší pozornost dopadům přijaté legislativy, v té době nad tím všichni ohrnovali nos. 

Pak parlament přijal chybné interpretace či modifikace zákona o podpoře solární energie, které 

budou stát všechny české poplatníky stamiliardy korun. Bylo třeba říci: „Co si o tom myslíte? Je 

dobré, když politici hlasují a vědí, o čem hlasují a kolik to bude stát?“ My jsme měli konkrétní řešení a 

navrhli jsme zřízení pracovní komise RIA, která byla ustavena při legislativní radě vlády. Zeptali se mě, 

jestli bych mohl být předsedou oné komise, když to chci prosazovat. Nezbylo mi než přikývnout, 

jelikož někdy ta implementace je lepší, pokud si člověk stojí za svým a má tak možnost to aktivně 

prosadit. I když nejsem příznivcem řady komisí, musím říci, že v tomto případě si myslím, že za těch 

pět měsíců působení naší komise se již podařilo asi 80 procent návrhů dopadových studií 

k jednotlivým zákonům vrátit a tím modifikovat i obsah samotných právních předpisů, které jsou 

předkládány do věcných záměrů. Již jsou zde vidět první výsledky. V Evropě, když zaznamenali, že zde 

bylo něco podobného vytvořeno, pozvali nás k podpisu dohod o společném postupu a řešení spolu 

s Velkou Británií, s Němci, Holanďany, Švédy. Vidíte, že najednou se na Českou republiku začínají lidé 

dívat jinak.  

MS: Též díky tomu, že jste útvar složený z odborníků, jenž nemá zájem pouze fungovat a radit v rámci 

jednoho volebního cyklu. Snažíte se dopředu. Mnozí politici tak neuvažují, a to nejen Čechách, ale i 

v zahraničí, dočkali jste se ohlasu, chválíte NERV. Myslíte si, že něco podobného mělo být zřízeno i 

v počátcích české transformace?  

MM: Ano, myslím. V počátcích české transformace klidně mohl existovat podobný institut. Je pravda, 

že v té době se zejména jednalo o zásadní prosazování některých kroků, které byly úplně viditelné. 

Sami jsme byli účastni mnoha diskusí, konferencí. Soudím, že diskuse s mezinárodními odborníky v té 

době nechyběly. Bylo věcí voličů, veřejnosti, co si vybrali. Sám jsem se v té době s tehdejším 

premiérem neshodl na některých otázkách …  

MS: … jako byla podoba kuponové privatizace.                      

MM: Ano, měl jsem trochu odlišný pohled na tento fenomén. Spíše jsem se přimlouval za jistou 

regulaci investičních fondů, které by měly být pod větší regulací. Jak to již bývá, voliči rozhodli a 

proces, který posléze odstartoval, byl vnímán veřejností pod zorným úhlem tehdejších let. Domnívám 

se, že bychom se mohli tázat: „Co by kdyby?“ 

MS: Byla to napjatá léta …  

MM: Spíše mám daleko větší obavu o budoucnost České republiky. To proto, že země, která se ocitla 

uprostřed Evropy …  
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MS: … je závislá na zahraničním kapitálu …  

MM: Nejen, že jsme závislí, ale jsme závislí na sobě a pokud chceme do budoucna přežít, pak ne na 

základě toho, že budeme lacinou pracovní silou, ale musíme být ekonomikou, která umí inovovat, a 

tak obstát v mezinárodní dělbě práce. V tom vidím budoucnost České republiky. Je faktem, že v řadě 

odvětví předbíhá růst mezd růst produktivity práce. To mě spíše varuje. Naštěstí to není případ 

průmyslu. Je možné uvažovat, že část výroby se přesune do zahraničí, do levnějších zemí. Je dobré, že 

jsme si udrželi průmyslovou základnu, stejně jako je tomu v Německu, kde Němci těží z toho, že stále 

umí vyrábět - na rozdíl od Francouzů a Britů. Na druhé straně, když se podíváte na detailní analýzy 

chování právě německých a českých společností, základní rozdílnost je v tom, že méně než pětina 

německých firem si dovolí žít bez inovací. U nás šetření ukazuje, že zde máme výraznou část 

společností, která vůbec nevnímá potřebu inovací, potřebu vstřebávat schopnosti tvořivých lidí a 

využívat tak inovativních procesů. Není to pouze tak, že bychom zde měli mít geniální skupinu 

vynálezců, kteří zásobují firmy. Jednoduše tomu tak není. My zde máme skupinu lidí, kteří si o sobě 

myslí, že jsou výzkumníci. Místo, abychom financovali výzkum, tak v některých případech 

financujeme výzkumníky, kteří pak nepotvrzují to, co slibovali. Pro nás je velká výzva, vyzvednout 

opravdové talenty a náležitě je „zafinancovat“. V současné době výzkum a vývoj řeší i docela 

přízemní problémy v hospodářstvích jako je Finsko a jiné země. Že společnosti musí inovovat, je 

proces naprosto přirozený, a není to třeba geniální a převratná inovace, ale je to „jen“ dílčí zlepšení 

výrobního procesu. Výsledkem by měl být růst produktivity práce, nové výrobky. To jsou ty okamžiky, 

kdy naši výrobci, naši lidé získávají konkurenční výhodu, byť dočasnou. Je to výhoda, která plyne ne 

z toho, že jsou levní, ale naopak, že jsou tvořiví. Pokud jsou tvořiví, je tam šance, že i marže těch 

výrobků bude vyšší. I hospodářství ocení lidskou tvořivost. Ta však musí být doprovázena schopností 

tvořivé nápady prodat. Musím říci, že jak neumíme prosazovat podněcovat tvořivost do výroby a 

vstřebávat ji, tak neumíme ani komunikovat s konečnými zákazníky. Pro nás je jednodušší dodávat 

Němcům a oni to za nás někde prodají. To je dost pohodlný a riskantní přístup, jelikož když si Němci 

budou moci službu objednat v levnější zemi, docela snadno nás mohou obejít. Myslím, že nemusíme 

být do budoucna těmi nejlevnějšími, ale produktivita spojená s nápady musí růst rychleji, než je tomu 

v samotném Německu. Zde nejde o to, aby pomalu rostla mzda. Nechť i ona roste rychleji.  

MS: Musí však být vyvážená výnosem, schopností, produktivitou …  

MM: Ano. To následně vede k ocenění na trhu. Aby je trh mohl ocenit, tak musí předcházet kvalitní 

vzdělávání, to nyní začalo zaostávat. Současně musíme mít schopnosti přístupu na takzvané třetí trhy. 

V tuto chvíli působím jako předseda Mezinárodní obchodní komory, kde právě usiluji o oslovení 

třetích trhů smysluplnými nápady. To jsou z mého hlediska ty největší výzvy současnosti.                 

MS: Děkuji za podnětný dialog.  

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

 

MM: Viz výše 

 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

 



 
 

53 
 

MM: Ano, viz výše. 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Není rozdělením 

eliminován slovenský nacionalismus, což vedlo k lepší spolupráci v rámci Visegrádského 

společenství a také k opětovnému setkání našich zemí v Evropské unii?       

 

MM: Rozdělení naplnilo slovenské ambice a pomohlo k lepšímu porozumění.    

         

 

Dialog o transformaci s Martinem Gregorem22,23:  

MS: Jak jste jako malý hoch ve dvanácti letech vnímal procesy, které se kolem vás děly? V těchto 

letech již člověk uvažuje o tom, co se děje, byť ne v takové intenzitě, jako tomu je u dospělého člověka. 

Svět byl asi méně dramatický než skutečnost. Jak to drama, které se ve společnosti odehrálo, vidíte 

s více jak generačním odstupem?  

MG: Pocházím z malého města z Vysočiny, z Chotěboře u Havlíčkova Brodu a má osobní zkušenost je 

trochu pitoreskní. Rodiče se mě snažili izolovat od tehdejšího dění, abych nemusel o ekonomických a 

politických problémech vůbec uvažovat. Zároveň jsem byl slušně vychovaný, a tudíž jsem naslouchal 

školním autoritám, a přirozeně mne zajímalo, co říkaly. Abych se přiznal, komunistická ideologie, 

kterou hlásaly, se mi v tom věku zdála zcela konzistentní a správná, neboť jsem žil na malém městě, 

v němž nebyly cítit evidentní rozpory, které by tu totalitní ideologii zpochybňovaly. Dokonce si i 

pamatuji, že jsem si jako malý vytvořil takovou primitivní politicko-ekonomickou teorii o výhodách a 

nevýhodách „kapitalismu“; když jsem kdesi zaslechl, co všechno lze koupit v Západním Německu, 

hned jsem si řekl, že na tom něco bude, že u nás sice nemáme takové možnosti, ale na druhou stranu 

- my zase nemáme chudáky a volba režimu je zkrátka něco za něco. A že socialismus je v průměru 

lepší volba. Ovšem pokud žil člověk jinde, kde bylo „více vidět“, mohl cítit, že socialismus 

v Československu občany skutečně zbídačuje. Myslím si, že jsme zkrátka žili skrytý život pod ulitou. 

Působily na nás i učitelky v základní škole, které byly – jak jinak – zcela nasáklé ideologií, čišelo to z 

nich. A já jsem tehdy bral svět „doslovně“, zkrátka takový, jak mi byl předkládán.   

… „Poznamenán“ dobou …  

MS: To znamená, že žák a student mohl spatřovat v lidech, kteří režim reprezentovali, hrdiny a vzory?  

MG: Rozhodně. V naší základní škole byla například síň tradic. My – myslím žáky s dobrým 

prospěchem – jsme byli dokonce rozděleni na jednotlivé strážce konkrétních panelů v této síni. Na 

mne, myslím, vyšel panel Marie Majerové. V síni tradic se skvěly různé věci, včetně nápisů z proslovů 

Ludvíka Svobody; ten hlavní si pamatuji doslova: „Jak lehce jsme o svobodu přišli a jak těžce, a 

s pomocí sovětského lidu, jsme ji dobývali zpět.“ Myslím, že tuhle frázi, kterou jsme měli vlastně 

pořád na očích, nikdy nezapomenu. Na síň tradic si pamatuji i z toho důvodu, že v nedalekém okolí 

Chotěboře operovala partyzánská skupina majora Fomina, která zde byla glorifikována. Pro nás 

                                                           
22

 Martin Gregor *1977, je ředitelem Institutu ekonomických studií na FSV Univerzitě Karlově. Zabývá se 
vazbami mezi ekonomií a politikou a zejména ekonomií veřejného sektoru.  
23

 Dialog byl nahráván ve středu 6. dubna 2011 v podvečerních hodinách na IES FSV UK v Opletalově ulici 26, 
Praha, Nové Město.  
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mladé kluky to byli reální hrdinové. Něco na úrovni Vinnetoua. Až po revoluci jsem pochopil, že 

ústřední osobou skupiny byl pozdější estébák a surový vyšetřovatel Pich-Tůma, podle svědectví 

údajně dost hnusný násilník. Tihle partyzány, kteří na jednu stranu působili záškodnicky vůči režimu, 

na druhou stranu páchali zločiny vůči civilistům. Až s odstupem si říkám, že jsem komunismus 

v podstatě vnímal nekomplikovanýma dětskýma očima. Bylo to pochopitelně dáno tím, že se mne 

doba nedotkla přímo. Zajímavá pak byla skutečnost, na kterou si vzpomínám v souvislosti se 

sametovou revolucí. Týkalo se to jedné kantorky, která přišla do třídy a měla na sobě trikolóru. 

Potom ji začali nosit i jiní kantoři, kteří převážně na gymnáziích, ale i na základní škole, měli respekt a 

autoritu. Pamatuji si, že to bylo pro mne takové zamyšlení, zdroj vnitřní otázky – co že se to děje. 

Vzpomínám si na televizní přenos z Letenské pláně či Špalíčku, kde vystupovali lidé z Charty 77, a já 

jsem seděl u televize. Tu jsem bral jako médium faktu. Najednou jsem u ní seděl a uvědomil si, že ti 

chartisté jsou dobří lidé, kteří se snaží o pozitivní věci, a přitom nám komunisté celou dobu říkali, že 

jsou to zrádci, zaprodanci a ztroskotanci. Nyní mi došlo, že svět mohl být i jiný. Krásně jsem se během 

jednoho odpoledne přesunul z pozice, v níž jsem protistranu vnímal jako zmatenou, avšak najednou 

jsem viděl, že zmatení jsou komunisté. Bylo to pěkné, že se to odehrálo v mém dětství. Člověk dělá 

v tomto období radikální změny, a proto mi to přišlo úplně normální.  

MS: Změna je tedy přirozenost a též život. 

MG: Určitě, řekl bych, že pro mou početnou generaci – a mluvím o Husákových dětech a těch, kdo se 

narodili těsně poté – bylo zásadní, že díky sametové revoluci jsme získali zkušenost zásadního 

prožitku z politiky obecně. Mohli jsme zažít, jak se vytváří nové instituce a mění se svět. Myslím si, že 

nynější generace, kterou učíme, s níž komunikujeme, tuto zkušenost vůbec nemá. Ta obecnou i 

hospodářskou politiku vnímá jako ryzí střet zájmů, které jsou natvrdo definovány, nebo jako ryzí 

neefektivní proceduru, která nedává prostor pro zlepšení. A co je špatné, že v politice není možnost 

pro uplatnění sebe sama a člověk zde nenachází prostor pro smysluplnou osobní realizaci. 

… Otázka ztráty ideálů …  

MS: To znamená, že dnešní mladá generace ztrácí ideály, pro které by člověk mohl existovat?  

MG: Domnívám se, že politické ideály určitě ztrácí, jednoznačně. Hodnoty, které jste zmínil, svoboda 

nebo rovnost, myslím, že ano, zde je ideál ztracen. Já to vnímám skepticky, neboť mám pocit, že 

mladí se domnívají, že změny, které by si přáli, nelze prosadit politickými procesy. 

MS: Jinými slovy, tak, jak jsem to pochopil. Nebylo by náhodou lepší, kdyby lidé, kteří toto tvrdí, žili 

chvíli v minulém režimu a možná by si poté uvědomili, oč by přišli, čeho se museli vzdát …  

MG: Jednoznačně ano. 

MS: Inu, je nutné, aby se lidé namočili do toho, s čím se museli vypořádat jejich rodiče …  

MG: Když se podíváte na největší úspěch liberálních hnutí po celém světě, tak vždy následovalo těsně 

po pádu autoritativních režimů. To, co nyní opravdu chybí, je ten dříve až neskutečně ostrý střet 

establishmentu s realitou, což plodilo přirozenou opozici. Já jsem to vždy ilustroval na tom, jak 

vypadaly vysoké školy po revoluci. To, že na vysokých školách po naší revoluci byli studenti pravicoví, 

je věc, která musí z přirozenosti skončit. Je to věc unikátní, zaznamenaná v postkomunistických 

zemích či posttotalitních zemích, ale standardní průměrný názor na ostatních univerzitách 
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demokratického, svobodného světa, na univerzitách řekněme veřejného typu, je být mnohem více 

pro regulace, mnohem více proti korporacím a více proti podnikání. 

MS: Tedy pro zasahování státu do hospodářství …  

MG: Určitě. Studenti jsou postupem času méně liberální a idealističtí a více „regulační“. Vnímám to 

více a intenzivněji v prostředí, kde se pohybuji.  

MS: Myslím, že je dobré se vrátit k vašim úvodním slovům. Vysvětlil jste, že se vaši rodiče snažili 

izolovat vás. Jak si to máme vyložit? Abyste neměl přístup k dění?  

MG: Především v daných podmínkách bylo prioritní ochránit rodinu. My jsme v rodině nikdy neměli 

výrazné protirežimní vanutí, ale kupříkladu jsme byli pokřtěni, a to bylo potenciální riziko. Proto 

v tomto směru nechtěli vůbec o čemkoli diskutovat. Já si například pamatuji, že mi jeden kamarád 

řekl vtip proti Husákovi. Možná ho znáte. Husák se nechá hibernovat s tím, že ho mají probudit po 

dvaceti letech. Hledá komunisty a oni jej postupně posílají pryč z Prahy, až na Slovensko do Tater. 

Jede tam a táže se, kde jsou komunisté. Vesničané mu řeknou, že v Tatrách jich moc nezbylo, že si 

moc nezastřílí. Když jsem tohle vyprávěl doma, bylo mi jasně řečeno, že tohle nesmím nikde 

opakovat; a v pozadí jsem cítil, že hlavní důvod není ten, že by vtip byl urážlivý či nemístný. Mlčet 

byla racionální strategie, jak se chovat v tom režimu v malých podmínkách.  

MS: To znamená i jak si udržet nadhled a rovnou páteř?  

MG: Jednoznačně. Myslím, že nikdo nechtěl znovu opakovat zkušenosti s šedesátým osmým, byť v 

generaci našich rodičů byli i ti, kteří věřili, že věci se mohou změnit a vkládali ohromné naděje do 

Gorbačova. Oni dostali „kudlu do zad“ a pochopili, že jednoduše se věci nezmění. Podobně si myslím, 

že i dnešní generace je neskutečně znechucená z politiky. Věřím ale, že přijde generace, která bude 

daleko idealističtější, která se politice bude více věnovat.  

MS: Věříte, že společnost je dynamická a vyvíjí se v jistých vlnách, byť ne třeba sinusových, pokud 

bychom užili idealitu z matematiky?  

MG: Úplně bych tyto paralely nepoužíval. Zde v institutu jsem učil evoluční ekonomii. Problém je 

postřehnout trendy a dát si je do jednoho vysvětlení. Jde to však obtížně, ba, vlastně to dobře nejde. 

Jsou jedny tendence a proti nim jsou jiné, negující tendence. Zásadní ekonomické otázky, otázky 

regulace, určitého typu trhu, otázka vlastnictví a odpovědnosti ale mají svoji vlastní dynamiku, kterou 

nelze snadno popsat. 

… Výchozí bod transformace …  

MS: Přejděme k hospodářství. Já bych s vámi diskutoval otázku kapitalismu. Existuje bonmot, který se 

přičítá von Misesovi, že nejlepší reforma socialismu je návrat ke kapitalismu. Souhlasíte s touto 

zkratkou? Právě ta ožila s potřebou rychlé transformace našeho hospodářství.  

MG: Nu, socialismus a kapitalismus … Pokud člověk nahlédne do pramenů, jsou to termíny, které již 

ekonomické knihy neobsahují. Nejsou to dobře použitelné termíny. Jsou to termíny, které 

neprospívají myšlenkám a spíše se užívají v rovině ideologické. Když jsem byl v Dánsku a bavil jsem se 

o těchto skutečnostech s dánskými profesory, ptali se, jak bychom tyto termíny odlišili. Vždy jsme 

došli k tomu, že zásadní dělící linie je, zda lidé vlastní kapitál. Ovšem pokud se podíváte nyní, jak jsou 
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regulovány kapitálové toky, jaký existuje morální hazard, a jak je stát angažován ve finančním 

sektoru, pak je obtížné najít nějakou jasnou klasifikaci volného trhu. V kapitalismu se zachraňují 

banky, … 

MS: … socializují se ztráty a privatizují se zisky, jak to bylo možné vidět ve finanční krizi, která začala 

v roce 2008. 

MG: Vlastnictví zkrátka existuje, to ano, ale některé odpovědnosti vlastníků nese daňový poplatník, 

který však nemá jiné typy práv, tedy není čistým vlastníkem. Takže toto abstraktně řečeno k otázce 

kapitalismu.  

MS: Možná, pokud by byly poznatky o způsobu fungování pozdního kapitalismu, nerozvinuly by se 

tendence obnovit jej v rozsahu, jaký nyní máme.  

MG: Domnívám se, že v každém případě nebyla zásadně jiná cesta, zejména pro ekonomiku našeho 

typu a v naší situaci. 

… Reminiscence na socialismus minulosti …  

MS: Zde se krátce po revoluci počaly opět objevovat reminiscence na rok 1968. Hovořilo se o 

socialismu s lidskou tváří, neboť slovo kapitalismus mohlo mít pachuť. Sluší se říci, že Československo 

mělo zkušenost s tímto systémem, a to v první republice, ale kapitalismus na počátku dvacátého 

století je něco jiného než na jeho konci, kdy se hroutil východní blok a vlivem toho docházelo 

k hospodářskému útlumu.  

MG: To je jednoznačné, ale já bych nerad diskutoval politické koncepty „socialismu“ a „kapitalismu“, 

protože mi připadají opravdu z definice hrubé, a musí být hrubé, neboť kdyby nebyly, nemohou uspět 

politicky. Pokud se budeme bavit téma po tématu, našli bychom zásadní odlišnosti toho, čemu se říká 

kapitalismus a socialismus. Domnívám se, že zde není nikdo s rozumným vzděláním a znalostí 

ekonomiky, kdo by tvrdil, že v těchto zásadních bodech by „socialistické“ postupy byly cestou, která 

je implementovatelná. Včetně vládního vlastnictví velkých sektorů a vládní kontroly kapitálu.  

MS: S jistou nadsázkou se asi dá říci, že všude je socialismus, ale do různé míry. Všude máte stát a 

různá je pouze míra jeho „prostoupení“ společností. 

MG: Ano, míra regulace je všude, je masivní. Dle mého mínění je intelektuálně zajímavé sledovat, 

jaká je a jak to funguje, neboť existuje množství aktivit typu suverénních (tj. vládních) investičních 

fondů, jaké mají autoritářské země, například arabské emiráty, ale mají je i v Norsku. To jsou jasné 

státní aktivity, či se podívejte na penzijní fondy, tvrdě státem regulované. To je velice široká aktivita, 

neboť i kontraktování služeb pro veřejný sektor lze dělat různými způsoby. Zde také nemůžete přesně 

říci, že by tam byla přesně definovaná hranice – toto je pro stát a toto má dělat soukromý sektor.  

… Soukromé a veřejné …  

MS: Ostatně soukromý sektor usiluje, aby mohl jisté aktivity převzít. Tím především myslím 

partnerství soukromého sektoru.  

MG: Pochopitelně. To je třeba vidět v soudobém hospodářství. Já se snažím své studenty učit, že 

ekonomie je něco, co neprobíhá ve vzduchoprázdnu, co má jasné mantinely, ale ty jsou definovány 
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soukromými subjekty – dám příklad: Firmy lobbují, aby dosáhly jistého postavení. To, že my 

pozorujeme jistý výsledek na trhu, není tím, že by někdo přišel a napsal zákony, aby věci měly nějaký 

řád. Zákony vycházejí z rovnováhy zájmů firem i zájmů dalších skupin. 

MS: Je to výsledek vyjednávání.  

MG: Samozřejmě. Vyjednávání a lobbování. Nikdy to není tak, jako v pověstné citaci z padesátých let 

z General Motors. V té citaci dotyčný šéf řekl, že co je dobré pro USA, je dobré pro General Motors. A 

co je dobré pro General Motors, je dobré pro USA. Mimochodem je to nádherný citát, když si 

uvědomíme, jak to s General Motors nakonec dopadlo. 

MS: Shodou okolností tento titul snad vyšel i v češtině, a tak se zdejší manažeři mohou přečíst. Dá se 

tedy shrnout, že označení „tato země je kapitalistická, či tato země je socialistická“ je do jisté míry 

zavádějící.  

MG: Já si myslím, že je třeba konstruovat a hodně diskutovat indexy, které definují zasahování vlády 

do hospodářství, institucionální indexy, které definují daňovou zatíženost a nejen složenou daňovou 

kvótu, ale cosi sofistikovanějšího. Zejména indexy, které mapují podmínky pro podnikání, které 

vytváří stát. Pokud se díváte, co se v reálu dělá, jsou nastoleny stovky otázek, a je velký 

ekonometrický problém, ale také kvalitativní problém – jak z daných otázek sestavit slušnou 

výslednici. Abych se přiznal, z výše uvedeného bych se velmi obával činit nějaké jednoduché závěry.  

… Omyl statistik minulosti …  

MS: Shodou okolností minulý režim se „chvástal“, že jsme pomyslnou špičkou mezi zeměmi 

východního bloku. O prvenství jsme se dělili s východním Německem. Naše hospodářství bylo autarkní. 

Vyrábělo se zde od špendlíku, přes traktor až po investiční celky. Ano, opět zde hrají roli čísla. Snaha 

převést na ně svět, v němž žijeme, není asi správná, je redukující, byť nám to umožní komparaci 

s ostatními. 

MG: Souhlasím. Rozumný člověk to ani netvrdí, byla to naopak oblíbená komunistická argumentace. 

My teď sedíme v institutu, který si potrpí na precizní kvantitativní práci a solidní analýzu. Ale bylo by 

špatné vše redukovat na čísla. 

MS: I komunisté člověka ujišťovali, kolik tun oceli a tun pšenice bylo vypěstováno.   

MG: Abych se přiznal, pamatuji si jednoho studenta, který byl se mnou v ročníku, a ten měl krásnou 

průpovídku. Jsou lidé, kteří matematiku umí a ti, kteří ji neumí. Ti, co ji neumí, si ty rohlíky koupí, ale 

nejsou to pořádní lidé. To bylo něco, s čím jsem hluboce nesouhlasil, a smál jsem se tomu. Pointa 

byla taková, že tento student náš kvantitativní (matematický) program nedostudoval. S tímto 

přístupem se nedá počítat. Zeptáte-li se lidí mimořádně schopných, jako je třeba Karel Janeček z RSJ - 

jaká je míra techniky a intuice v jejich extrémně kvantitativním oboru? Pak řeknou, že technika je 

pouze jedna třetina.  

 

MS: Nu, ale pokud se podíváte na ekonomy, kteří vytvořili velké dílo, většinou se neopírali o 

kvantitativní zkoumání. Stačí uvést Josepha Schumpetera, von Hayeka či Karla Engliše, abych 

jmenoval nějakého Čecha. Tito lidé postupovali spíše dedukcí, než aby sbírali empirická fakta. Ale to 

jsme mírně odbočili, byť je nutné podtrhnout, že komunisté zdejší lid zahrnovali fakty, která se dala 
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různě interpretovat, ostatně právě to je krása čísel. Inu, je obtížné posoudit kvalitu hospodářství 

odborníkovi, o laikovi ani nemluvě.  

MG: Já to řeknu takto. Každý režim potřebuje veřejnou podporu, a v čem byl komunistický režim 

úspěšný – a nedá se mu to upřít – je, že za prvé udržel informační blokádu takovou, že nevznikla 

ornamentní frustrace z toho, že je na tom někdo lépe.  

MS: Byla nivelizace příjmu a všeho …  

MG: Byla uměle vytvořena střední třída. Tou nivelizací, ale i stylem, kterým se rovnostářství promítlo 

do důchodů, a neseme si následky do dnešních dnů. Jsme jedna z velmi rovnostářských společností 

v OECD. To jsou zkrátka věci, které pomohly podpořit minulý režim. Samozřejmě mu výrazně 

pomohlo i to, že zde existoval reálný vzestup po válce.  

MS: Byl to však extenzivní růst.  

MG: Samozřejmě, tak tomu bylo. Je to objektivní zjištění. Lidé zkrátka oceňují stabilitu a jsou ochotni 

pro ni hodně obětovat. Pokud ještě nevidí konsekvence, lze říci, že se režimu podařilo udržet jistou 

míru stability. V normalizaci byla hospodářská politika už jednoznačně vyčpělá. Nebyla to už situace, 

která by byla udržitelná z hlediska podpory.  

MS: Nu, ale to znamená, že lidé, kteří nám vládli, mohli politiku koncipovat dlouhodobě, avšak je 

zvláštní, že jejich přístupy a záměry nebyly realizovány. Inu, takový politický paradox. Plány, které si 

dali, se neplnily, byť drželi otěže systému. Možná by se to dalo shrnout do spojení neschopnost čelit 

realitě a neschopnost zaujmout patřičná stanoviska vůči hospodářství a společnosti. Kdo plánoval, 

chybně plánoval.  

… Minulost a současnost …  

MS: Já to zmiňuji i díky tomu, že dnes žijeme v situaci, kdy uzavíráme kontrakty s politiky a dle svých 

preferencí. Dnešní hospodářská politika je mírně paralelní. Dříve se neplnil plán, nyní se neplní sliby, 

které politici před volbami dali, byť byly z hospodářského hlediska slušné a obhajitelné. Koncept 

vládnutí se redukoval na „slohové cvičení“. 

MG: Víte, nedělal bych přímou paralelu s tím, co bylo dříve, a s tím, co je dnes, tedy co mělo podobu 

pětiletky a s dnešním stavem vládnutí a programovými prohlášeními stran či z nich vzniklé vlády. Co 

se týče realizovatelnosti věcí v naší situaci, vzpomínám na své vzdělání v politických vědách u pana 

profesora Miroslava Nováka. Systém, který u nás existuje, je mimořádně nevhodný k utváření 

akceschopných stálých většin. Zároveň je smutné, že jej nedokážeme reformovat. To by hodně 

pomohlo všem velkým zájmům zastoupeným v naší politice. Domnívám se, že je to chronické a 

bolavé téma vládnutí. Opravdu, míra reforem není věcí ekonomického vzdělání, ekonomické vůle, 

neznalosti lidí, i třeba předsudků. Je primárně dána tím, že moc není dosti koncentrovaná, respektive 

že strany nereprezentují dostatečně koncentrovaný názor. Tím pádem se nemůže vytvářet vláda na 

čtyři roky s jasně definovanou skupinou a silným mandátem. Pak to, jak vidíme, obvykle selže. 

MS: Aby mi bylo dobře rozuměno. Já jsem to uvedl, protože lidé, kteří se v minulosti na moci podíleli, 

nemuseli se v koncipování politiky ohlížet na ostatní názorové skupiny. Mohli mít snazší cestu 
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k dosazování svého cíle vládnutí. To je v přímém kontrastu s tím, co nyní zažíváme, kdy se bojuje o 

sebemenší věc v rámci politických koalic. 

MG: Ano. Motivací politika není prakticky nikdy jen čistá představa o tom, co prosadí. Jeho vlastní 

zájem a obavy, že bude disciplinován, ho dokážou přinutit k realizaci hodnotných věcí. Jakmile 

někomu dáte nekontrolovanou moc, většinou to končí degradací. A to pouze z důvodu, že osobním 

zájmem člověka je – nesnažit se.  

MS: Vím, ale lidí, kteří toto nevyužijí, neb jsou dobří, snaživí, je menšina … 

MG: Já si myslím, že každý člověk v sobě nese zvažování spousty věcí, o které usiluje, které chce 

dělat, či nechce dělat. Pokud jste v situaci, kdy máte spoustu aktivit, z přirozenosti se budete 

soustředit na věci, které jsou méně bolestné, které jsou méně kontroverzní, a pro vás více pohodlné. 

To není z důvodu, že byste to nechtěl dělat, ale prostě, že operujete se spoustou omezení. A pokud 

nám někdo nesrovná priority zvnějšku, ten dotyčný politik to sám od sebe neudělá. To znamená, že 

politik bude dotyčné věci dělat jen tehdy, pokud mu hrozí, že když je neudělá, půjde „od válu“.  

MS: Lze tedy říci, že společnost musí být v patřičné krizi, aby se reformy a vládnutí daly dělat efektivně 

a dosáhlo se jistého výsledku. Je to smutné zjištění … 

… Stav společnosti přechodu …  

MS: Posuňme se dále. Projděme si názory lidí a udělejme „inventuru společnosti“. Třeba ze strany 

Občanského fóra lze diagnózu společnosti definovat jako krizi různých rozměrů. 

MG: Vědomí, že poměry jsou neudržitelné, že nastal klíčový moment a že je nutné začít s nápravou, 

bylo tehdy skutečně silné. 

MS: Jinými slovy bylo to vyjádření přání mnoha lidí. Ostatně právě ti zaplnili veřejná prostranství a byli 

ochotni mírovou cestou svrhnout režim, který „dodělával“.  

… Síla ekonomů …  

MS: Jak jste vnímal onen dialog, který byl veden z pohledu vaší profese, tedy ekonomického?  

MG: Já jsem vycházel ze zprostředkovaných informací, které člověk vyčetl, viděl či slyšel od přímých 

účastníků. Asi nejsem plně kvalifikovaný k tomu, aby řekl něco mimořádně zajímavého. Jednoznačně 

ale mohu říci, že ekonomy obecně těší to, že byli schopni k tomuto procesu významně přispět. Můj 

obecný názor je, že bylo dobré, že ekonomové měli tak výraznou roli, protože alternativy, které 

neměly ekonomické vzdělání, či alespoň nějaké základy, byly velice diskutabilní. Rizika realizace u 

nich byla zásadní, ano. Dále se samozřejmě bavíme o tom, jak se prosadila skupina, která se poté … 

MS: … utvořila kolem ministra financí …  

MG: … a později i premiéra Václava Klause. Diskuse o transformačních strategiích je věc, která je 

poměrně složitá. A z pohledu mé generace říkat někomu, zdali něco udělal dobře či špatně, je 

obtížné. Mohu k tomu mít výhrady, ale asi bych posuzoval spíše věci, které se týkají přímo 

současnosti. Obecně vzato, hlavní výhradu bych měl v tom, do jaké míry jsme se snažili jít „českou 

cestou“, a tedy jsme explicitně odmítali zahraniční pomoc, či lépe zahraniční asistenci. Některé 

postupy v tomto ohledu byly až komické, jako například přestěhování Středoevropské univerzity 
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z Prahy do Budapešti. Od té doby je stále nevyjasněné - jaké má mít Česká republika ambice? Být 

lídrem v regionu? Být lídrem v tom ohledu, že máme specifické pozice, které jsou ostatním stěží 

pochopitelné, určitě nebyla a není dobrá odpověď. Na druhou stranu jsem rád, že v národu se 

ekonomické otázky staly otázkami, o kterých lidé uvažovali. To oboru dost pomohlo. Když to srovnám 

například s politologií, tak ta tuto možnost neměla, či nebyla ji schopna využít. Díky tomu se jí 

nedostalo reputace, že je seriózní vědou, na jejímž základě mohou být diskutovány a rozhodnuty 

seriózní věci.  

MS: Ekonomů je více a také nejsou tak „uctíváni“. Ovšem mají Nobelovu cenu. Možná je dobré doplnit 

skutečnost, že by se dalo říci to anglické „Economics matters“ Ekonomie byla oborem, která umožnila 

nalinkovat přechod z plánovaného hospodářství na hospodářství tržní. Soudíte, že tito lidé měli 

poslouchat kritické výhrady třeba lidí z ostatních sociálních věd – sociologie? Stačí se podívat na 

aktivní intelektuály Martin Potůček, Jiří Musil … Právě ti se stali součástí vzdělávací soustavy.  

MG: Obecně je jistě dobré mít kritickou reflexi toho, co je vykonáváno. Na českých univerzitách je ale 

bohužel celá řada lidí, kteří mají jiné než akademické ambice. To se ale nepříjemně promítá i v tom, 

že někteří lidé nedokážou separovat akademické ambice od jiných. Tím pádem člověk musí být 

obezřetný. Když člověk poslouchá akademiky, kteří mluví do věcí, jimž odborně nerozumí, je to 

zvláštní. Abych se vrátil, soudím, že hospodářské reformy „neprosadili“ pouze ekonomové. Reformy 

prošly politickými metodami, politickou intuicí, mimořádnou politickou zručností, která byla vidět za 

Václavem Klausem. Důkazem toho je, že se stal prezidentem republiky, to je jednoznačné. 

Ekonomický fundament tam bezpochyby byl a s ním i strategie, avšak její prosazení, to je politika par 

excellence.  

MS: Pouze začátek … 

MG: Ne, celý proces byl politický. Shánění příznivců, vytváření oponentů, rétorika, práce s lidmi, 

práce se slovy. To jsou zkrátka ryze politické dovednosti, které vás žádná ekonomie nenaučí. Když je 

zkombinujete s tím, že máte jasnou představu o ekonomice, vybavují vás k mimořádně velkému 

úspěchu. Soudím, že za úspěchem stál tento mix. Ekonomie byla zásadní, jelikož se jednalo o 

hospodářské otázky, ale kdyby v té době přišel nějaký populista, který by byl jiného charakteru a byl 

mimořádně zručný, a nebyl spjatý s ekonomií a vymýšlel by šílené nesmysly, i on tenkrát mohl uspět.  

MS: Stačí se podívat na východ. Slováci si zvolili Mečiara a zastavili to, co zde začal dělat Václav Klaus.  

… Síla reformátora …  

MS: Jak vnímáte tuto osobnost jako člověka, jenž využil znalostí z teorie a dokázal ji aplikovat na 

bolesti této společnosti.  

MG: Já si myslím, že pan Klaus je mimořádnou osobností. Každý by to měl připustit. V mimořádnou 

dobu dělal mimořádné věci a rozhodnutí, i když pochopitelně s různými chybami a pod vlivem 

různých podivných skupin, to jednoznačně. Jeho otisk do historie je zřejmý. Současné diskuse už 

bohužel nemají věcný obsah a pro mnohé jsou jen diskuse o ikoně. Jeho úspěch je podle mne 

jednoznačně dán tím, že se našla v pravé chvíli osobnost, používající nejen ekonomii, která nebyla 

zásadní, ale i své politické schopnosti a intuici. To pak bylo korunováno úspěchem.       
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MS: Václav Klaus „nevědomky“ zkopíroval tolikrát namítaný Washingtonský konsensus. Měl jsem 

možnost hovořit s Tomášem Ježkem, a ten řekl, že žádný Washingtonský konsensus neznal. Dělali 

jsme něco, co bylo následně nazváno Washingtonským konsensem.  

MG: V jistých momentech šlo o úžasnou improvizaci, která nebyla vůbec vedena nějakými 

doporučeními. Jako každá reforma měla své kladné a stinné stránky. Byla tam velká schopnost rychle 

reagovat, byly tam politické schopnosti, které znamenaly rychle zlikvidovat lidi, kteří mi nevyhovují, 

vytvořit si nohsledy a podobné věci, které k úspěšné politice patří.  

MS: Je obtížné vytvářet trh po 41 letech komunistického režimu.  

MG: To je jednoznačné.  

MS: Možná zde nějaký trh byl, ale ten se dal označit za černý.  

MG: Míra soukromého vlastnictví byla jednou z nejmenších, to je všeobecně známo.  

… Změna plánu v trh a implikace …  

MS: Do jisté míry jsme byli papežštější než papež. Na východ od nás měli lidé možnost drobného 

vlastnictví. Václav Klaus, když hovoří o socialistickém trhu za plánovaného hospodářství, užívá 

adjektivum pokřivený. Jak dle vás se mohlo přejít z pokřiveného trhu na trh, jenž plní své funkce a 

vede k efektivní alokaci vzácných zdrojů?  

MG: Kdybych přesně věděl, jak to má být, bych byl asi hodně bohatý.  

MS: Byl byste laureátem na Nobelovu cenu.  

MG: Což by byla škoda, protože bych zde s Vámi neseděl. Ale k věci. V ekonomice byla pokřivení, 

která vycházela z ekonomie nedostatku. Funkci hospodářství determinovaly zafixovaná množství 

produkce, zcela nesmyslné ceny a systém dodavatelsko-odběratelských vztahů. Ono se snadno řekne, 

jak to změnit, ale říci přesně, jak nastavit systém směnných kurzů, jak regulovat toky kapitálu, to jsou 

věci, které jsou mnohem složitější a mnohem jemnější. Říci, jak zavést trh do finančních trhů, to 

nejsou banální věci.  

MS: Nepřímo říkáte, že se postupuje metodou pokus omyl.  

MG: Jistě se zkoušejí věci, o kterých existuje představa či znalost, že by mohly fungovat – a ony někdy 

nefungují tak dobře. Rád bych řekl, že není jedna představa, spojená s jedním člověkem, jenž by ty 

věci měnil a poté nabyté zkušenosti sám revidoval. Jakmile jednou vytvoříte národní banku, jakmile 

máte regulační úřad, nemůžete do nich libovolně zasahovat.  

… Demokracie a nejen rychlost přechodu …  

MS: To je zřejmé, ale mnohdy se reformy asi provádějí jednodušeji lidem, kteří mají v rukou velkou 

moc. Řekněme, že to jde lépe monarchovi než v demokratickém systému. Češi šli cestou obnovení 

demokracie. Je dobré se tázat, zdali jsme si uvědomovali, jaký je to systém, co od nás vyžaduje? 

Dialog, vyjednávání, koordinace jednotlivých zájmů, to je problém i v normálním systému, jistě ale 

větší v systému tranzitivním. 
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MG: Pomohla zde skutečnost, že zájmy jednotlivých skupin nebyly tak silně organizovány. Klasická je 

Olsonovská hypotéza, že když chcete provést jisté věci, musíte vyvolat velkou krizi, aby se jednotlivé 

skupiny nemohly bránit. To je zřejmé, a tato skutečnost tomu pomohla. V etablované společnosti by 

to bylo horší, nicméně zde žádná organizovaná alternativa nebyla. Zkrátka neexistovala alternativa 

ani politická, ani ekonomická. Byly úvahy, jestli nemít spíše režim, který by nebyl založený na 

politických stranách, který by byl spíše typu prezidentského. Myslím si, že se zde jednoznačně 

ukázalo, že by to byla cesta do pekel. Dělat to zejména kvůli reformám, je mimořádně krátkozraké, a 

to i ve společnosti, která je relativně homogenní, tedy příjmově, vzdělanostně, tato země má 

demokratickou tradici a jinou cestu bychom neměli zvažovat.  

MS: Pokud člověk porovnává blahobyt, jsou státy, kde velké ekonomické bohatství je doprovázeno ne 

plně demokratickým systémem, jak to známe ze západní Evropy. Stačí uvést Singapur či Hongkong. Je 

obtížné spojit onu ekonomickou prosperitu s demokracií. Někdo v tom může vidět i protimluv.  

MG: Jistě. Na to je spousta ekonomických studií a jde o dost probádané téma. Současný výzkum, 

který je prováděn na MIT odborníky jako je například Daron Acemoglu, je hodně o 

mikroekonomických podmínkách. Když se podíváte na makroekonomické studie, kde nastává větší 

problém identifikace těchto fenoménů či vztahů, tak je jednoznačně vidět, že společnost našeho typu 

nemusí budovat ekonomické instituce, aby mohla zavést demokracii. Pro Českou republiku bylo 

zavedení demokracie poměrně jednoduchá věc. Zde se raději bavme, jaký režim by byl zajímavý pro 

Libyi nebo jiné arabské země. A je složitější představit si relevantní postupy politické transformace, 

tam to skutečně není jednoduché.  

MS: Já jsem tuto otázku vznesl proto, že Češi jsou národem naříkavým, že tady a tady něco nejde, 

místo toho, aby šli něco vykonat, srotí se v hospůdkách. To však není cestou ke kýžené prosperitě.  

MG: Jednoznačně souhlasím. Elity tohoto národa byly permanentně likvidovány a plebejci tuto roli na 

sebe vzít nemohou.  

MS: A také emigrovaly, … 

MG: ... nebo se koncentrovaly do neproduktivních oborů.  

MS: Byly vytlačovány a nemohly realizovat svůj potenciál.  

MG: Právě proto je zde institut, jako je náš, aby ty lidi poučil. Aby se nebáli, nekradli a …  

MS: … kriticky mysleli. To je podstata demokracie.  

MG: Je třeba řídit se heslem „Nebát se a nekrást“. 

MS: Má se tedy vycházet z Masaryka. Někdo by ovšem mohl oponovat.  

… Obtíže transformace …  

MS: Tato formule byla během transformace změněna na cynické „Nebát se krást“. To je šrám na 

transformaci českého hospodářství. Vy jste obhajoval v počátcích Václava Klause. Na tento fenomén 

upozorňoval i Jan Švejnar v kontextu špatného nastavení institucí. „Díky“ této chybě bylo mnoho 

desítek, ba stovek miliard byly promrháno a projedeno. Co o tom soudíte? 
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MG: Řeknu svůj názor velice obecně. Nevěřím, že ze strany tvůrců hospodářské transformace 

existoval nějaký záměr usnadnit velké převody aktiv, spíše byl záměr nenechat ekonomiku zamrznout 

právními spory a nedostatkem úvěrování. Věřím tomu, že co se týče podoby konkrétních potřebných 

zákonů – insolventního a dalších – byly přítomné silné tlaky, které si prosadily podobu zákona, stejně 

jako to máte nyní u zákona loterijního, u něhož bylo jasně vidět, jak to jde. A tomu tlaku se velmi 

špatně čelilo. 

MS: Narážíte na lobbování … 

MG: Právě to jednoznačně vychýlilo systém na nesprávnou trajektorii. Spíše než nesprávné názory či 

vadné záměry tvůrců hospodářské politiky si myslím, že na vině byla velká složitost, komplexnost a 

neznalost drobných poměrů. Také své sehrál faktor komunikace, jak reálné problémy dostat na 

úroveň, kdy by je tvůrci politiky byli schopni postihnout. Další věc – převládala zde hrubě naivní 

představa, jak se vytváří právo a jak se udržuje. Naše ekonomika vykazovala vážné právní nedostatky 

a bylo hlavně nepříjemné, že se nedostatky „sklerotizovaly“. Pokud jsou očekávání podnikatelů 

taková, že právo nefunguje, pak firmy nevytváříte a neinvestujete. Měnit tato očekávání je velmi 

obtížné. Proto jsou právní instituce tak stabilní, vždyť formou očekávání udržují samy sebe. V tomto 

aspektu, myslím, došlo u tvůrců politiky k nepochopení toho, oč běželo. Naopak co se týče 

nedostatečného vnímání alternativ, v tom bych byl vůči nim vstřícnější. Nelze říci, že existovaly jasné 

návrhy, které by řekly, jak jinak regulovat jisté procesy. Alespoň neexistovaly v té podobě, podle níž 

by se mohlo postupovat. Shrnu to – například obtíže s fungováním investičních fondů a za slabou 

spotřebitelskou regulaci byly věci, které mohly být nastaveny dříve a lépe, ale nespatřuji za nimi 

žádný velký komplot.  

MS: Dotknul jste se investičních fondů. Obtíže s nimi spojené vyvolávaly v systému nedůvěru. Právě 

důvěra je nejcennějším kapitálem. Obtížně se buduje a velmi rychle se ztrácí. Problémy, s nimiž se 

setkali u privatizace, s těmi se setkáme během reformy důchodů. Ty jsou ozvěnou setby devadesátých 

let. Pěkně se nám to vrací. Jak s tím, klade si otázku vnímavý člověk? Obnovování důvěry … 

MG: Důvěru v produkty bohužel podlamuje i konkurenční boj. Největší oponenti penzijní reformy, 

zejména investiční fondy, se snaží, aby úspory šly do jejich aktiv. Ale abych se vrátil k optimální 

podobě regulace v našich podmínkách – zrovna dnes (konec dubna 2011, pozn. redaktora) jsem četl 

případovou studii regulace finančních služeb pro drobné a střední podniky ve Velké Británii. To byla 

aktivita podniknutá za ministra financí Gordona Browna. Hospodářská komise tehdy řešila hlavní 

podnět, spočívající v regulaci přirážek, které čtyři velké banky dávaly malým podnikům. Studie 

ukazuje zajímavou věc, že klíčový byl proces rozhodování dotyčné komise. Komise jednala zcela ve 

skrytu. Její jednání nebylo otevřené, což autor interpretoval tak, že komise byla imunní vůči 

lobbování. Banky byly vystaveny velké nejistotě a investovaly, aby ovlivnily další komisi, která byla při 

Treasury – ministerstvu financí. To se částečně podařilo, avšak neovlivnilo to počáteční komisi. Pokud 

toto člověk analyzuje, tak by automaticky mohl přijít s myšlenkou vytvořit komisi nejen nezávislou, 

ale i skrytou … To by ale způsobilo pravý opak. Britským bankám šlo o reputaci především ve vztahu 

k rozzlobené veřejnosti. Jakmile se téma medializovalo, bankéři pochopili, že osmdesát procent 

populace je proti nim, jelikož jsou přirážkami dotčeni. Druhá věc je, že cítili potřebu vybudovat 

reputaci směrem k vládě, jež může uplatnit daleko drakoničtější regulační opatření – čehož se 

výrazně obávali. Já v naší zemi nevidím, že by procesy fungovaly obdobným způsobem. A když vám 

nefungují podobné mechanismy, tak nemůžete věřit v to, že se obnoví důvěra pomocí jistého typu 
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regulace. Soudím, že lobbování a ovlivňování bude vypadat zkrátka jinak. V tom lze vidět zásadní 

problém. Pokud se bavíme o tom, jak regulovat instituce u nás, musíme brát v potaz, jak budou 

instrumenty kontroly a regulace reálně vytvořeny a vynucovány.  

MS: Ekonom, když uvažuje o problému důchodové reformy či jiných reforem, měl by naslouchat lidem 

jiných sociálních oborů.  

MG: Řekl bych, že vláda, pokud dělá reformy, si musí říct, jaké chce mít parametry týkající se 

přerozdělování a sociální oblasti. Musí si odpovědět, co znamená ochrana a zajištění. Jaká jsou rizika, 

že se lidé nepojistí a pak budou muset být jako neplatící klienti zachráněni v sociálním systému. To 

jsou jasné věci a k tomu je dobré mít kvalitní sociologický výzkum. Myslím si, že zrovna penzijní 

reforma a stanovení jejich parametrů, je ale klasický ekonomický problém. Zde bych řekl, že některá 

omezení by měl definovat někdo jiný a ekonom by se v nich měl umět pohybovat. Například by měl 

umět posoudit následky různých konkrétních omezení. Typickým příkladem je, jak penze zajišťuje 

Švédsko, a jaké jsou z toho důsledky. Politik se z toho můžete poučit, a není třeba danou volbu 

realizovat, jelikož může mít jiné cíle. Aby ekonom přesně řekl, co je cílovou funkcí, to není jeho práce.   

MS: Zůstaňme o této otázky. Co je pozoruhodné - o důchodové reformě se hovoří léta. Myslíte si, že 

vláda, která se pokouší o reformy, by měla být daleko razantnější? Reforma je slovem, které ztratilo 

svůj obsah. Možná na počátku transformace mělo svůj význam. Neustále cosi reformuje: 

zdravotnictví, důchody. Lze říci, že žijeme v době, kde jsou nám předkládány reformy, ale málo z toho 

se uskuteční. Ekonomové něco vykonali, ovšem je otázkou, zda se jejich doporučení setkají s ohlasem 

reprezentantů státu. Stačí si vzpomenout na Bezděkovu komisi. Také její výstupy skončily „v koši“. Kde 

vidíte svízel? 

MG: Vámi zmíněná penzijní reforma má dvě jednoznačná vysvětlení. To první jsem zmínil výše, a to 

se týká akceschopnosti vlád. Je nutné vytvořit majoritu, která by byla schopna uspět. To je jeden 

rozměr, a druhý je, jak je problém vnímán ve veřejnosti. Přístup veřejnosti a ekonomické obce se liší. 

Stanovisko ekonomů se dostatečně „neprofiltrovalo“ k lidem, které mají oprávněné obavy ze změn, 

ať jsou jakékoli. Tito lidé nejsou s to pochopit, co ten drastický scénář demografické projekce vlastně 

znamená. Ostrý reformátor by mohl říci: „Podívejte se, reforma se týká lidí, kteří jsou do 35 let či 40 

let. Lidé nad čtyřicet by o tomto neměli hlasovat. Všichni, kteří jsou reprezentováni těmi lidmi …“ 

MS: Navrhujete omezení demokracie.  

MG: Toto je ryze teoretická úvaha. Prakticky by fondy mohly být garantovány pro občany od čtyřiceti 

let a výše a ti ostatní, nechť si to zvolí. Soudím, že by ta diskuse vypadala úplně jinak. Ona je hodně 

ovlivněná tím, že lidé nemají zásadní důvod revidovat své představy o tom, jak svět bude vypadat. Nic 

je nepálí. 

MS: Nejsou tlačeni a motivováni.  

MG: A co by je tlačilo? Oni žijí v generaci, kdy produktivních poplatníků bylo a je dost.  

MS: Pak se to začne lámat.  

MG: Pro ně je těžké si tu změnu představit. Oni za tím nevidí daňovou zátěž, jde o věc, která je příliš 

abstraktní.  
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MS: Spíše vzdálená.  

MG: Nevěřím v takzvané dynastické preference, které by zohlednily budoucí problémy potomků. Lidé 

normálně nejsou schopni takto daleko dohlédnout. Pokud do budoucnosti nedohlédne polovina 

populace, pak postačí, že v té druhé polovině nastanou přirozeně konflikty a nedojde k žádné změně.  

MS: Sluší se říci, že si Česká republika si bude muset „počkat“ na nějakou krizi, která společností 

otřese.  

MG: Světlou budoucnost penzijních fondů v naší zemi opravdu nedokážu dohlédnout.   

MS: My hovoříme o reformách. Jedno slovo reforma se přiřazuje k důchodovému systému. Vláda, 

kterou máme, se označuje za vládu reforem. Je možná znepokojivé a smutné, že k těm zásadním 

reformám jsou dveře otevřeny pouze v krizi, ať existuje sebelepší úmysl.    

MG: Pro politicko-ekonomickou teorii reforem jde o realitu. V literatuře je úzus, že kritické momenty 

jsou katalytické, a to z celé řady důvodů. U penzijní reformy jsou to jednoznačně očekávání 

budoucích generací, která jsou nekonzistentní v kontextu toho, co je realita a odhad.                                      

… Dynamika společnosti a hospodářství …  

MS: Je vhodné se zeptat na oblast pokroku, dá-li se to tak nazvat. Mnozí lidé, kteří hodnotí minulých - 

více jak dvacet let - říkají, že společnost „nepokročila“. Ano, máme „blahobyt“, máme to, co mají 

ostatní na Západě či je možné na to dosáhnout. Ty plné výkladní skříně a přetékající regály, jak to 

posuzujete jako ekonom? Je to do jisté míry negace toho, co zde bylo vytvořeno. Lidé v sobě mají filtr, 

díky němuž nevidí pozitiva a hodnotící se spíše přiklání k opaku. Když člověk hovoří s lidmi, majícími 

negativní vidění světa, argumentují, že mohou říkat, co chtějí - máme svobodu, ale třeba nás nikdo 

neposlouchá, jsme ignorováni, náš hlas nemá ve společnosti váhu.  

MG: Je zde spousta jednotlivostí, které by se měly posoudit odděleně. Nejsou to jen věci spjaté 

s transformací, ale spjaté s bohatnutím společnosti obecně. A i s demografickými a technologickými 

změnami posledních let. Posoudit „blahobyt“ vskutku není jednoznačné. Vezměte si třeba úvahu, že 

velká kulturní díla či špičkové intelektuální výkony vznikají typicky v podmínkách, kdy je autor 

izolovaný od ekonomických příležitostí. Někteří lidé dokonce mohou strádat, nebo trpí omezeními - a 

to je motivuje. Na tomhle příkladu je ale vidět, jak je to do jisté míry dvojsečné hodnotit zisky a 

ztráty. Celkově si ale myslím, že společnost je na tom ve všech klíčových ohledech mnohem lépe. Více 

méně bych větřil v tom, co říkal Karl Raimund Popper, když konstatoval, že žijeme v nejlepších 

z možných světů. Trošičku bych tím parafrázoval Voltairova Candida, ale nemá to vyznít jako 

Voltairova ironie. Podle mého názoru má vývoj svá negativa, a tak produkuje i protitendence. Trh 

například přináší znečištění, nebo zesiluje možnosti zneužívání slabších. Právě proto je třeba pracovat 

na systému, v kterém, když se objeví negativa, můžete je začít eliminovat. Negativa vidím jako 

pomyslné „dětské nemoci“. Pokud je neproděláte, nezískáte zkušenost a nemáte proti nim imunitu.  

MS: Souhlasím, ale snad jde vždy o míru.  

MG: Souhlasím, fakt, že společnost je daleko více materializovaná a že lidé mají odlišné hodnoty než 

v minulosti, nás může pouze mrzet. Já, i když zde mám ekonomické studenty, tak je učím, aby 

neinklinovali k užitkovosti a kultu peněz, aby nebyli roboty na peníze, i když to mohou umět. O tom 
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to jednoduše není. Zároveň bych chtěl říci, že zásadní alternativa zde není. Můžeme se bavit o 

konkrétních věcech. Třeba je zajímavá ekonomická diskuse o kulturní politice a o trhu s kulturou, co 

to opravdu znamená, jaké jsou parametry a co lze změnit. Ale to jsou pouze parametrické diskuse, 

nikoli diskuse o tom, „že současná společnost je úplně devalvovaná a ztratila duši“. Myslím si, že 

podobné výroky jednoduše nejsou korektně vyjádřené.  

MS: Člověk, pokud hovoří s duchovním, dostane se mu odpovědi, že dříve převládal teoretický 

materialismus a nyní jsme ve stádiu praktického materialismu. Co říci člověku, jenž je otráven a 

nespokojen, nebo má vnímání světa posunuto? Co říci, pokud někdo volá, že ve starých časech bylo 

lépe, měl jistotu, i když neměl takovou možnost výběru služeb a statků?  

MG: Pokud to máte brát vážně, pokud to nemá být pouhé rozpomínání na mládí, které je vždy 

sentimentální, musí být založeno na reálném pozorování. Těžko ale můžeme člověka posunout zpět 

do minulosti, aby se zamyslel, neboť pak by to srovnání viděl jinak. To je standardní odpověď. Mně se 

líbí kupříkladu projekt, který se snaží zmapovat situaci, jak vypadala v minulosti, která ukázala ceny a 

možnosti minulosti a přesně i daný životní styl. Situace je podle daleko lepší než v minulosti. Hodnoty, 

které dávají smysl, se mohou prosazovat. Jsou to ale hodnoty, které v té společnosti, co se týče 

autority, obecně klesly na významu. Ale to je věc, která se netýká jen ekonomických procesů. To je 

obecně věc vzdělání, výchovy a rodiny. Ty jdou za meze možností ekonomie.  

MS: Domníváte se, že mnozí lidé sice vidí posun, ale negativní subjektivní faktor převládne. Na 

základě toho se rozhodují v běžném životě, ale ne při výběru kandidátů, kteří je mají reprezentovat. To 

znamená, že i když žijeme v tom „nejlepším možném světě“, třebaže v něm čelíme životním zákrutům 

a nepříjemnostem.  

MG: Asi tak … 

MS: Děkuji Vám za milou rozpravu.    

                                      

      

Dialog o transformaci s Jaromírem Novákem24,25: 

MS: Během minulé doby jste byl kantorem, politikem, nyní jste ředitelem instituce poskytující sociální 

služby. Kde vás zastihl přelomový rok 1989 a období, které následovalo? Jak jste jej vnímal, co jste od 

něj očekával, či případně jak se očekávání naplnila?  

JN: Hovoříme o roce 1989?  

MS: Ano, předmětem dialogu je zjitřené období.  

JN: V té době jsem byl učitelem na Základní škole Na Valech v Poděbradech. Pokud bychom 

vzpomenuli termín 17. 11. 1989, tak na to si vzpomínám poměrně živě, jelikož jsem v tu dobu byl na 

                                                           
24

 Jaromír Novák *1950, původní profesí pedagog, po roce 1989 regionální politik za sociální demokraty, v roce 
2011 působil jako ředitel domu seniorů Luxor. 
25

 Dialog o obecných tématech byl natočen ve čtvrtek 6. ledna 2011 v odpoledních hodinách v prostorách 
pracovny Jaromíra Nováka, Luxor domov pro seniory, Tyršova ulice 678 / 21, Poděbrady.  
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pravidelném nedělním povídání u pana generála Krzáka. Informace o tom, že by 17. listopad 1989 

měl v podstatě analogii okupace, tak to pro nás bylo skutečně deprimující. Když jsme se sešli hned 

v pondělí na naší škole, tak jsme měli snahu se při první schůzce vyjádřit, vydat protest. Když bych to 

srovnával, tak škola Na Valech byla jednou z prvních škol, která prokazatelným způsobem 

zareagovala. Je faktem, že když mělo dojít k podpisu nějakého prohlášení, byly vidět známky strachu, 

a to říkám, aniž bych to kantorům vyčítal. Jediným, kdo podepsal, byl tehdejší pan ředitel Čech, byla 

to kolegyně Tomášová a také já jsem připojil podpis k prohlášení. Možná tam bylo jedno či dvě 

jména, nicméně fakt je ten, že jsme nebyli jedinou institucí. Stejně rasantně zareagovala, pokud vím, 

dokonce  stranická organizace tehdejších laboratořích ČVUT.  

MS: Překvapilo vás, že tak málo lidí je ochotno postavit se za studenty a jít tak proti režimu?  

JN: Nepřekvapilo, jelikož v listopadu situace zdaleka nebyla tak jednoznačná. 

MS: Byl cítit strach?    

JN: Nejistota, co vše může být, byla značná a do jisté míry normální. Lidé nepociťovali, že se děje 

něco úžasného. Spíše to byl protest proti určitému násilí, nicméně předpokládám, že většina národa 

si myslela, že dojde k analogii s Pražským jarem a rokem 1968. Nepředpokládali, že je to zárodek 

nové cesty ke kapitalismu.  

… Paralela roku 1968 s Pražským jarem …  

MS: Během Pražského jara to byl nádech a poté výdech spojený s ústupem aktivit a následná doba se 

označuje jako normalizace. 

JN: Ano, ale samotné Pražské jaro začínalo v roce 1967. Atmosféra na kulturní frontě byla výrazná. Je 

možné, že budete pamatovat filmy, které měly již úplně jiný rukopis než ty z předchozí doby. Pražské 

jaro? To byly besedy v rozhlase, které končily i po půlnoci. Měly spousty posluchačů.  

MS: Jednoduše řečeno, lidé se angažovali, jelikož v tom viděli smysl.  

JN: Souhlasím a mám dojem, že rok 1968 nebyl překonán ve spontánnosti, protože lidé např. masově 

přispívali na zlatý poklad. Byli to i bývalí řemeslníci a podnikatelé, kteří pro hnutí pod praporem 

komunistů Dubčeka a Smrkovského stahovali zlaté prstýnky a darovali je státu, aby tak pomáhali 

tvorbě zlatého pokladu. V roce 1969 téměř všechny vrstvy národa kromě nestraníků a také 

společenství K 231, kteří byli trochu vyhraněnější proti komunistům, podporovaly nastoupený 

reformní proces. Vzpomínám si na svého dědu, jenž každý rok připíjel na to, že se to otočí. I ten byl 

velkým stoupencem Dubčeka respektive komunistického převratu.  

… Vzpomínka na 1968 …  

MS: Dobrá, když zde nacházíte paralely, jak jste vnímal jakožto mladý člověk léta Pražského jara?  

JN: Byl jsem nadšen. Byli jsme všichni angažovaní. Když přišel 21. srpen, tak to byly všechno děti 

vychované socialismem, které spojovaly ruce a v řetězu šly proti ruským tankům. V Poděbradech se 

psaly nápisy vyjadřující protest proti vstupu ruských vojáků. Vzpomínám si na jednu takovou epizodu, 

co dokáže dav, kdy zde v Poděbradech působila „pionýrská babička“. Byla to Heda Bacílková, která 
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chodila po školách a vyprávěla o své lásce k Sovětskému svazu. Byla to paní, která měla úzké vztahy 

s Jiřinou Švorcovou.  

MS: To si dnešní člověk může těžko představit.  

JN: Ano, ale co se nestalo? Tato pionýrská babička začala sovětské vojáky vítat. V ten okamžik, když 

jsme všichni byli nabroušeni, tak se ozvalo: „Jdeme ji hodit do Labe …“ Vzpomínám si, že jsem se 

v davu středoškoláků ozval, aby nehloupli. Najednou to ztichlo. Podívali se na mě. Kdyby mě neznali, 

tak v tu chvíli bych byl považován za někoho, kdo by tam měl být také hozen.  

MS: Kdo se postavil za nebohou paní, tak mohl zakoušet podobný osud. Dav bohužel je takový.  

JN: Nebyl jsem jediným, kdo měl ruce od vápna. V danou chvíli jsme jasně dávali najevo své postoje. 

Je to tak, jak říkáte. Dav se v určité chvíli …  

MS: … chová proti člověku. Tam nemůžeme hledat racionalitu a pochopení člověka.  

… Ochota změny …  

MS: Zmínil jste rok 1968, tak v něm někteří představitelé měli snahu reformovat socialismus. Usilovalo 

se o socialismus s lidskou tváří. Když se zpětně podíváte na období, které poté následovalo, domníváte 

se, že systém byl nereformovatelný? Hospodářství bylo dost etatistické. Většina důležitých činností 

byla řízena centrem. Jak se díváte na období charakteristické šedí? Soudíte, že systém byl 

reformovatelný jedině tak, jakým způsobem společnost šla po roce 1989?  

JN: Nedokážu plně objektivně odpovědět. Je skutečností, že jsem ke hnutí v roce 1968 měl velké 

sympatie a do dnešních dnů jej uznávám jako hodnotu nadšení drtivé většiny lidí. Byly to hodnoty, 

pro které lidé bojovali i za Francouzské revoluce, jež byla spojena s hesly: „Rovnost, volnost, 

bratrství“.  

… Sociální aspekt po roce 1989 …  

JN: Pokud přejdu do současnosti, tak to znamená například rovnost v přístupu ke vzdělání. Do 

dnešních dnů si nepřeji, aby vzdělání a zdraví bylo podmíněno finanční situací každého z nás. Také ne 

vždy doceňujeme, že každý měl možnost pracovat. Po skončení konjunktury, kterou jsme měli 

v předchozích deseti, patnácti letech, se ukazuje i stinná stránka, jelikož spousta lidí přichází o práci. 

Nejsem komunistou, ale sociálním demokratem, jenž chce některé posuny podmínit pouze 

parlamentní cestou. Na rozdíl od komunistů, kteří razili diktaturu proletariátu a násilnou formu změn, 

tak některé cíle sociálních demokratů nejsou tak odlišné, ovšem oni používají jedinou cestu, a to je 

cesta parlamentní.  

… K minulosti …  

MS: Dobrá, na účet minulosti se ale sluší říci, že v počátcích se komunisté dostali do vlády pomocí 

voleb a dokázali přesvědčit ostatní, kteří měli sociální program, o němž hovoříte, aby se spojili 

v Národní frontu. Tam asi o ideály Velké francouzské revoluce nešlo.  

JN: Ano, tam to nebylo tak dobrovolné, a proto dvě třetiny sociálních demokratů s Fierlingerovým 

postupem nesouhlasily. 
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MS: A Československo počalo cestu do otroctví.      

JN: Zde je nutné vzít v potaz i mezinárodní situaci. Mocenské zájmy jedné i druhé strany zde 

fungovaly. Pokud si vezmeme i americké dějiny, tak případ manželů Rosenbergových či McCarthy 

ukazuje, že demokracie v úplnosti nefungovala ani na druhé straně.  

MS: McCarthy, hon na ty, co smýšlejí jinak.  

JN: To se nedá srovnat se sovětským působením. 

…  Od socialismu k liberalismu, aneb otázka slov …  

MS: Je vidět, že svět se po druhé světové válce přiklonil k levici a po roce 1989 byl kyv kyvadla na 

stranu druhou. Byla to cesta od státu k trhu. Lze tuto reakci považovat za logickou? Mnozí lidé návrat 

ke kapitalismu nechtěli z důvodu svých zkušeností. Kapitalistické uspořádání nám přinesla doba sama. 

Po roce 1990 přišli do politiky také lidé, kteří měli mnoho společného s rokem 1968, byť neslavili 

takový návrat a jejich síla byla menší. Tak byla zdejším lidem nabízena možnost třetí cesty. Bude zde 

trh, ale důležitou roli bude hrát stát, ten nebude mít za cíl pouze normotvorbu a vynucování zákonů. 

Nicméně dějiny šly jiným směrem. Rád bych se zeptal na otázku ideového směřování. Jste sociální 

demokrat. Tam je slovo sociální a mnozí lidé si to zaměňují za socialismus. Myslíte si, že je to 

nedorozumění? Je to také díky tomu, že politici nálepkují. Tím byl příznačný i Václav Klaus. Byl to on, 

kdo doslova zesměšňoval jisté koncepty na uspořádávání společnosti.  

JN: Pro mě slovo socialismus není hanlivé. Zřejmě patříte mezi lidi, kteří četli Masaryka. Právě on 

slovo „socialism“ používal velice často a …    

MS: … pro něj se jednalo o lásku k bližnímu.  

JN: Pokud bychom citovali některé věci z Masaryka a neřekli, že je autorem, tak by možná některý 

z našich vrstevníků řekl, že čteme z Marxe, ba že jde o nějakou komunistickou propagandu. Slovo 

socialismus není totožné se sociální demokracií. Ta usiluje o naplnění sociální spravedlnosti.  

MS: Ano, nesmíme opomenout, že slova jsou někdy pramenem nedorozumění. Pokud se správně 

nevymezí slova, tak může nastoupit regres v komunikaci. Soudíte, že právě onen slovní zmatek byl 

příčinou nedorozumění v minulosti i současnosti? Lidé užívají zkratek místo toho, aby se dané pojmy 

přesně vymezily. Například slovo kapitalismus má jiný obsah v Americe, a jiný ve střední Evropě.     

JN: Ano, vymezit se terminologicky je úkolem každé odborné práce. Myslím si však, že v běžném 

životě se většina z nás - ať jsme leví, či praví, shoduje v podstatných věcech. Snad každý chce dýchat 

čerstvý vzduch, chceme získat práci a chceme v ní být spokojení. Chceme, aby se lidé respektovali.  

MS: To jsou požadavky, jež se v realitě obtížně naplňují.  

JN: V tom právě byla větší naděje v roce 1968. Většina lidí si byla daleko více rovná a netušila to, co 

přinesl rok 1989. Najednou během krátké doby někdo může mít miliony, v podobě Viktora Koženého 

miliardy. Ten dokázal během měsíců získat celou Československou námořní flotilu a obratem ji 

prokšeftovat. Toto by si nikdo v roce 1968 nedovolil.  
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… Vyspělost společnosti …  

MS: Soudíte, že společnost před dvaceti lety, počítáme-li to od roku 1989, byla „vyspělejší,“ projevila 

větší cit k veřejnému prostoru?  

JN: Těžko říci. Fakt je ten, že národ jako celek byl podstatně více sjednocen. Bylo jasněji vidět, co je 

dobro a co je zlo, odkud kam se chce dostat. Lidi o něco více spojovaly ideje, než je tomu 

v současnosti, avšak že by byly „vyspělejší“, o tom pochybuji.  

MS: Nu, byla tam schopnost, ochota jít ven, prezentovat své názory. To bylo v roce 1989. Takové 

demonstrace si dnes těžko představíme.    

JN: Ty by dnes neměly takovou masovost. Pokud jsem byl účastníkem veřejných akcí ve středu města 

v roce 1989, byla velká účast. Sám odhaduji, že tam bylo kolem tisíce lidí, pokud jde o město 

Poděbrady.     

MS: Nebylo to takové jako v Praze.    

JN: Také jsem měl možnost navštívit některé demonstrace a na atmosféru si dobře pamatuji.  

… Komunismus …  

MS: Když hovoříme o proměně, rád bych se zeptal na abstraktnější skutečnosti. Jak uvažujete o 

komunismu, zdali pro komunismus nacházíte ospravedlnění? Sám jste do strany vstupoval až ke konci 

režimu. Jaké ideové pohnutky vás k této ideologii vedly?  

JN: Není to až tak přesné, že motivem by byla ideologie.  

MS: Čím vás komunistická ideologie oslovila? Co na ní vidíte za přínos pro společnost?  

JN: Tam jde o to, co pod pojmem komunistická ideologie vidíme? V dnešní době je komunistická 

ideologie vnímána úplně jinak, než byla vnímána v roce 1968, než byla vnímána v roce 1945. Tím 

podstatným je touha - a ta je tu od pravěku - udělat takové společenství lidí, které by bylo pokud 

možno co nejspravedlivější. Ke každé ideologii se vážou i negativní věci. Ať je to u křesťanství, ať je to 

u komunismu. Paradoxně pod praporem ideálů se mohou dít opravdivá zvěrstva.  

MS: Dobrá, vnímáte vznik komunistické ideologie jako odpověď na sociální otázku?  

JN: Ano, je to odpověď na takové uspořádání společnosti, která by dala rovnou příležitost všem. Stačí 

si vzpomenout, že Velká francouzská revoluce byla nesena slovy „rovnost, volnost, bratrství“. 

Protikladem k tomu, což kritizujeme, je dnešní situace, kdy se do popředí dostává problém vzdělání, 

jelikož na lepší úroveň vzdělání dosáhnou jenom někteří.  

MS: Domníváte se tedy, že komunistická ideologie po roce 1989 nebyla poražena a žije dál?  

JN: Opakuji, hodně záleží na tom, jak komunistickou ideologii budeme definovat. 

MS: Slova jsou zrádná a zavádějí člověka, společnost na scestí.  
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JN: Je otázkou, zdali si vezmeme tu část, kdy mluvíme o revoluci, nutnosti boje jedné třídy proti 

druhé, tak to je úplně něco jiného, než když máme snahu mluvit o nějaké spravedlivé společnosti. 

Musím říci, že jsem stoupencem komunistické ideologie, ale …  

MS: … jste socialista.  

JN: Jsem příznivcem sociálně demokratických idejí. Tam je zásadní rozdíl v metodice uchopení moci. 

Komunistická ideologie říká: nejde to jinak než revolucí. Sociální demokraté podporují parlamentní 

cestu.  

… Komunismus a antikomunismus …  

MS: V rámci uvažování nad minulostí můžeme narazit na velice důležité téma: komunismus a 

antikomunismus v nás. Všichni, kdo byli komunisté, byli po roce 1989 špatní. Velkou námitkou je, že 

komunistů bylo kolem milionu a půl.  

JN: Uvádí se, že komunistickou stranou u nás prošly tři miliony lidí.  

MS: Když posuzujete člověka, díváte se na něj ne podle toho, jakou má stranickou legitimaci, ale podle 

činů?  

JN: Zde bych odbočil. S panem ředitelem Čechem jsme se v roce ´89 shodovali v názoru, že bychom 

byli rádi, aby konečně přišli lidi, jejichž jedinou zásluhou není to, že mají hvězdu. Později došlo 

k druhému extrému, že dopředu šli pouze ti, kteří hvězdu neměli.  

MS: Myslíte si, že to byla pouze chyba? Usilovala o to pouze doba. Soudím, že se politika dělala na 

náměstí. Lidé, kteří byli od komunistického režimu „ušpinění“, nemohli zastávat vysoké funkce jako 

ředitelé či posty starostů.  

JN: Víte, mám v sobě učitelskou touhu po spravedlnosti. Když se podívám na některé vesnice, tak 

v nich byli tajemníci obce, často se stranickou legitimací v kapse, kteří však běhali o sobotách a o 

nedělích v montérkách a zajišťovali, aby se postavil obchod, část komunikace, zdravotní středisko. 

Najednou někdo přijde a řekne: „Bolševici? Oběsit, nebo do vězení, vy jste nám popravili Miladu 

Horákovou a jiné …“ 

MS: Toto je však pravda. Z vašich slov cítím, že lidé, kteří byli v malých obcích, byli velmi obětaví a 

ochotní pro svou vesnici nebo městečko pracovat. Pokud člověk vstupuje do strany, dělá zásadní 

rozhodnutí, měl by si projít její historií. Na druhou stranu bychom si měli uvědomit, že každý má právo 

na omyl.  

JN: Souhlasím a řeknu to jinak. Byl jsem na pedagogické fakultě a byl jsem jedním z mála, který nebyl 

v SSM. Naopak si vzpomínám na jednoho tělocvikáře, s nímž jsme diskutovali, aby lidé do SSM 

nevstupovali. V průběhu studia jsem zjistil, že tam vstoupili jiní, a to doslova blbci, kteří o nás 

rozhodovali. Z toho mi vycházelo, že když budu mimo dění a podílu na rozhodování, tak by o mně 

mohli rozhodovat nějací hlupáci, nebo budu participovat a získám prostor.  

… Emigrace …  

MS: Mohl jste případně zvolit „třetí cestu“, a tou byla emigrace. K tomu se odhodlali lidé tvořící elitu. 

Tuto cestu volila skupina lidí, kteří si nechtěli nechat poroučet, měli svou důstojnost.  
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JN: Abych se přiznal, tak jsem tuto dobu tak nevnímal. Učil jsem fyziku a v pracovně fyziky jsem měl 

např. po celou dobu na nástěnce americké kosmonauty. Bylo tam mj. přistání na Měsíci. 

Nevzpomínám si, že bych musel například během výuky fyziky do ní vnášet ideologii.  

MS: To ne. Fyzika je přece nauka o přírodním světě a jí se marx-leninské pojetí světa netýká.  

JN: Dobrá, byl jsem sice socialistický učitel, nicméně jsem zažil svého učitele, jistého skvělého pana 

učitele Obra, jenž učil za první republiky, za okupace, za socialismu. Do dnešních dnů je pro mě 

vzorem. Věnoval se tělocviku. Ze školy šel rovnou do Sokola a tam nás vedl ke sportu a aktivnímu 

životu. Pamatuji se také, že v roce 1989 jeden člen poděbradského Občanského fóra říkal, že všichni 

učitelé jsou komunistický svině a musí být vyhozeni.  

MS: Silná slova, která negují přínos učitelů. Možná také díky tomu, že komunisté byli na pranýři. 

Člověk se právem může tázat, co proti tomu můžeme dělat? Můžete se stát politikem, jenž bude 

vysvětlovat lidem správnost svých postupů. Bude hájit myšlenky, které v minulosti propagoval, a to 

pro zachování identity. Na druhou stranu - lidé, kteří odbojně hájili své myšlenky netolerance 

komunistů, se mohli mýlit. Jestliže lidé volají stejně, jako volal vámi zmíněný pán, vede to pouze 

k eskalaci napětí, ponížení člověka, byť víme, že komunisté šli podobnou cestou.  

… Sám v komunistické straně …  

MS: Pokud se bavíme o minulosti, neměli bychom opomenout skutečnost, že jste sám byl ve straně. 

Ostatně toho jsme se dotkli výše a soudím, že by to v této části dialogu mohlo být rozvedeno.  

JN: Vstoupil jsem, nikdo mě tam nenutil. Měl jsem vždy zájem o věci veřejné i zájem přispět k řešení 

problémů. Takže pokud za mnou přišli, tak jsem přihlášku podepsal. Měl jsem rodinu, z níž jedna část 

byla vysloveně protikomunistická, avšak naopak můj otec komunistou byl. Mohu říci, že to byl 

mimořádně čestný člověk, který byl i veřejnou autoritou. 

MS: Vstupoval jste do strany před koncem, kdy režim postupně opadává. Stačí se podívat: Štrougala 

nahradil Ladislav Adamec, do vedení se dostávají lidé jako Jakeš. Je to překvapivé, že jste udělal tento 

krok. To proto, že někteří lidé vstupovali ve svém mládí z důvodu budovatelského nadšení.  

JN: Jsou dvě možnosti. Buďto vést, nebo být veden. Opakovala se situace ze studentských let. 

Přemlouval jsem hochy, aby tam nevstupovali, a nakonec tam vstoupili. Zřejmě jsem také měl 

zkreslený pohled na straníky. Vnímal jste to jako širokou škálu lidí. Hajzlové mohou být straníci i 

nestraníci.  

MS: S tím se dá jen souhlasit.  

JN: V podobě mého táty jsem viděl, že to byl člověk poctivý, pracovitý, jenž se obětoval rodině. Třetí 

důvod byl z části i zištný, neboť jsem měl zájem hovořit do věcí veřejných a je jedno, zdali bych dělal 

ředitele či učitele. Kdybych chtěl vést, tak bych mohl být sebelepší učitel, a neměl bych šanci.  

MS: Vnímal jste to stejně jako například pan doktor Ladislav Langr. Ten též měl zájem na tom, aby 

měl dobrou pozici. Předpokladem pro dosažení pozice byl vstup do struktur strany. Zpětně vás to 

nemrzelo? Nakonec jste si asi říkal, že jste vstoupil do strany, které lidi odzvonili klíči.  
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JN: I když jsem přemlouval hochy, aby nevstupovali do SSM, tak od mládí jsem byl levicově 

orientován. Kamarádi to o mně věděli a projevovalo se to v rámci školy.  

MS: Byl jste angažovaný, a díky tomu jste následně promeškal příležitost „vést“, jak sám říkáte.  

JN: Samotného faktu, že jsem byl ve straně, jsem litovat v tom ohledu, že krátce poté se dělal 

konkurz na ředitele školy. Již v konkurzu bylo předem jasné, že ředitelem nebudu, byť jsem neměl 

špatné výsledky. To vše bez přihlédnutí k tomu, že jsem byl na škole mezi prvními, kteří se přihlásili ke 

studentům listopadu 1989. Kdybych šel v minulosti zpět, tak jsem svůj vstup do KSČ konzultoval se 

svým otcem. On mi řekl, že je to má věc. Když chceš být učitelem do konce života, tak do strany 

nevstupuj, jestli máš větší ambice, asi bys měl.  

MS: Dobrá, je to osobní rozhodnutí člověka, jež je realizováno.  

JN: Víte, po bitvě je každý generál. Byla úplně jiná doba.  

MS: Sám si vzpomínám, jak mi bylo kantory připomínáno, že „my nejsme soudruhy, ale páni učitelé“. 

Mnozí z nich to vnímali, že před jejich jména je dáváno cosi, co jim nenáleželo. Lidé, kteří měli 

stranickou legitimaci, mohli užívat jistých výhod.  

JN: Ještě bych rád k tomu dodal dvě skutečnosti. První je, jaké jsem z toho měl osobní výhody. Za svůj 

život jsem se nedostal na odborářskou rekreaci. Za to, že jsem pomáhal s výstavbou školního hřiště, 

tak jsem dostal drobnou odměnu a jinak nic. Druhou skutečností je reakce učitelů. Jedna kantorka, 

která byla ve škole ve výboru KSČ a která mi dávala napomenutí pro mou prostořekost, tak po tři 

čtvrtě roce, když vystoupila ze strany, a já jsem tam zůstal, za mnou přišla a tázala se, co budeme jako 

strana dělat se stavbou, proti které jsem protestoval. Tím bych rád řekl, že někteří učitelé se dostali 

do pozice, která byla jiná. Začali vystupovat tak, jako by celý život byli antikomunisty.  

MS: Každý člověk přišel s režimem do styku. Měl jsem možnost hovořit s bývalým ministrem průmyslu 

Janem Vrbou. Ten tvrdí, že byly dvě skupiny lidí, kteří se stranou nic neměli. Buď to byli světci, nebo 

idioti. Nechť si každý vybere, kam patří. Po bitvě je však každý generálem. Člověk by asi měl vůči 

některým z nás vystupovat s milosrdenstvím. To proto, že každý se mohl mýlit. Pochopitelné je, že by 

chyby, které člověk udělal vůči minulému režimu, neměl opakovat.  

JN: Nyní bych řekl pár myšlenek od generála Rudolfa Krzáka. Když jsme se na toto téma bavili, tázal 

jsem se jej: „Není to bezpáteřné, když opouštím komunistickou stranu?“ On mně předkládal k četbě 

literaturu. V roce 1989 jsem od něj měl dokonalou školu. On mi na to řekl: „Všichni jsme byli 

v obtížích. Jediný rozdíl byl v tom, že někdo tam byl po kotníky a někdo po kolena.“ Nyní bych přešel 

k mému otci, který též byl komunistou; když zemřel v roce 1987, tak na jeho pohřbu byl celý okresní 

výbor. Dostával medaile. Pan generál Krzák, jenž byl díky komunistům v cele smrti s generálem 

Palečkem, se také šel se mnou s mým otcem komunistou rozloučit. Je dobré konstatovat, že se u nás 

objevili antikomunisté, kteří sloužili režimu a nejednou potřebovali dát najevo, jak špatní jsou 

komunisté a že je nutné je střílet.  

MS: Tato skutečnost je slušně vyjádřena ve filmu Kolja či v Báječných letech pod psa. Lidé, kteří řídili a 

byli v partaji, tak nakonec rychle přeskočili na druhou stranu.  

JN: Nemuseli být v partaji. Pouze režimu sloužili. 
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MS: Lidé, kteří jej vedli, povětšinou byli součástí struktur. Ukazujete, že i přesvědčený antikomunista 

se choval lidsky. Nekádroval.  

JN: V době, kdy jsme se seznámili, tak jsem byl kandidátem strany. Jemu to bylo ukradené. Mohu říci, 

že si mě hodně vážil. Dle mého názoru mu bylo jedno, zdali jsem ve straně byl, či ne. Pro mnoho lidí 

toto rozhoduje. Do dnešních dnů jsou mi blízcí ti, kteří ve straně byli, jako např. Jindřich Plachta či 

Vladislav Vančura.  

MS: Vančura vystupuje ze strany v roce 1929 po příchodu Klementa Gottwalda.  

JN: Ano, ale přesto Masaryk a Vančura se setkávali během srazu pátečníků.  

MS: Je nutné se dívat na člověka, a ne na to, jakou má stranickou legitimaci, ale snažit se jej pochopit. 

JN: Vím, že máte blízko k církvi. Je to to samé, když bych řekl, že oni upálili Husa, či když církevní 

představitelé zabavovali evangelíkům Bibli.  

MS: Jednou z odpovědí by mohlo být, že to bylo v minulosti. Jednou velkou námitkou je, že dvacáté 

století bylo stoletím, kdy lidstvo bylo na jiné úrovni než ve středověku.  

JN: Někdy by člověk mohl říci, že je to do dnešních dnů. To však nemůže být důvod k tomu, že člověk 

nemůže věřit ve vyšší moc.  

MS: Každá doba má své velké otazníky. Pokud se člověk nedívá dostatečně kriticky na fenomény, 

které společnost sužují, tak si navléká oprátku na krk. Možná mu od jeho nástupců bude vyčítáno, 

proč se choval tak a tak. Každý člověk by měl v sobě mít dostatečnou kritiku sebe sama. To je zřejmě 

jediná cesta, jak si zachová tvář, vlastní identitu. Člověk je chybující bytostí. Můžeme říci, že díky 

chybám se věci posouvají dále. Kdyby lidé byli dokonalí, tak někteří z nás by pociťovali nudu.  

MS: Přesto neopomenu ještě jednu otázku. Soudil jste, že strana časem zanikne, či by bylo dobré, 

pokud bude zakázána?  

JN: Obávám se, že díky chybám současné politické reprezentace i atmosféře ve 

společnosti komunistická strana u nás nejen že nezanikne, ale spíše bude získávat větší podporu. 

Zákaz by naopak přilil benzín do ohně. 

… Návrat do Poděbrad v roce 1989 a poté …  

MS: Vraťme se do časů, kdy ve společnosti začaly proměny. Vaši kolegové se postupně připojovali? To 

znamená, že podpora aktivit studentů vzrůstala, nebo se tam projevila opatrnost?  

JN: Vzpomínám si, že v lednu, únoru 1990 nastal zlom, kdy se celá partajní organizace rozpadla, a 

proto všichni kolegové z komunistické strany vystoupili. Došlo k paradoxu, že jsem byl asi dva roky 

členem KSČ. Pamatuji se, že jsem byl předvolán na partajní výbor, kde mi bylo domluveno, že jsem 

prostořeký. Tenkrát jsem se negativně vyjadřoval ke stavbě okresního sídla strany. Podle mého 

pohledu to jistě nebyla představa lidí, kteří by byli opravdovými komunisty. Řekl jsem, že 

nevystoupím, neb jsem sociálním demokratem. Věřím, že alespoň část komunistů se transformuje na 

sociální demokracii.  

MS: To se však nestalo …  
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JN: … a po půl roce jsem z komunistické strany vystoupil a založil jsem místní pobočku sociální 

demokracie.   

MS: Co zdejší Občanské fórum? 

JN: S Občanským fórem jsem úzce spolupracoval tak, že jsme jezdili po okrese a pojímali nás za 

exotickou skupinu, která dokresluje demokracii. Sociální demokracie měla tehdy minimální podporu. 

Pokud bych měl říci pravdu, byli jsme braní jako příliš levicoví.  

MS: Poté se sociální demokracii vytvořil partner v podobě Levého bloku, a tak na levici byly 

komunistická strana, strana sociální demokracie, Levý blok. Je dobré zmínit, že právě sociální 

demokracie je jednou z nejstarších politických stran u nás. Ve svých krocích jste se snažil navázat na 

kontinuitu? 

JN: Tak bych to nebral. Možná znáte kantory, kteří mě nepřímo motivovali. Byla to paní učitelka 

Šeflová, ředitel Neuman, učitel z Rožďalovic Oldřich Suchohradský. Věděl jsem o nich, že to byli slušní 

učitelé. V Poděbradech byla má bývalá kantorka z národní školy paní Miluška Poláková. Tenkrát 

působila jako poslankyně a také měla funkci při vítání občánků. Právě v této době určitá část 

poděbradského Občanského fóra vylepovala plakáty „Pryč s touto učitelkou“. Já jsem se proti 

nenávisti postavil. Tázal jsem se, co udělal? Dostala se mi odpovědi, že byla komunistkou a vítala 

občánky, což byl podle přestavitelů Občanského fóra komunistický přežitek. Samozřejmě jsem se jí 

zastal, neboť jsem se domníval, že ona i ti další jsou to slušní, pracovití a schopní lidé. Například paní 

učitelka Šeflová se stala inspektorkou. Z mého pohledu tomu tak bylo ne, že byla komunistkou, ale že 

to byla paní učitelka s velkým „P“. Jednoduše si to zasloužila. Stejné to bylo u učitele Neumana. Ten 

dělal prvního ředitele Na Valech.  

… Obnovení demokracie …  

MS: S rokem 1989 je také spojeno slovo demokracie. Co si vlastně pod tímto zdánlivě jednoduchým 

slovem představujete? I nevzdělaný člověk by jistě odpověděl, že je to vláda lidu. Jak nad ní 

uvažujete?  

JN: Kdybych měl vystřelit od boku, demokracii chápu jako dání příležitosti účastnit se veřejného 

života. Mít možnost se vyjadřovat k problémům společnosti. Také jde o to, jak demokracii 

definujeme. To proto, že demokracie není bezbřehá. Není to tak, že si každý může dovolit vše. Je 

známo, že svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého, a to stejné platí pro demokracii.  

MS: Implicitně říkáte, že je nutné v demokracii respektovat člověka, svůj protějšek. Člověk by se měl 

snažit ostatním porozumět. To se děje v dialogu. Ostatně tak se na demokracii díval i Tomáš Masaryk. 

Dobrá, jak se díváte na budování demokracie po více jak padesáti letech? Padesátiletým obdobím 

myslím 41 let komunismu a ten zbytek byla nacistická vláda, třebaže mezi tím jsou tři léta svobody, 

třebaže je to příprava mnohých na komunistický režim. Jak vnímáte utváření demokracie s tou 

totalitní zátěží, třebaže jsme mohli na jistou demokratickou periodu navazovat?  

JN: Soudím, že na hodnocení je příliš brzo. My jsme přesvědčeni, že vrchol demokracie byl u nás za 

první republiky. Když jsme vzpomenuli generála Krzáka, jenž byl dost velkým ne snad antikomunistou, 

ale rozhodně neměl důvod novému režimu fandit. Byl jedním z pramenů, který mi ukázal, že po roce 

1945 bylo hodně kritiků první republiky. Lidé věděli, že je to model, jenž plně nesplňuje jejich 
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očekávání, a proto se snažili o něco lepšího. Teprve s odstupem řady let zjistili, že očekávané zlepšení 

se nedostavilo, naopak vše bylo ještě horší. Pokud glorifikujeme první republiku, a já nejsem její 

kritik, měli bychom si uvědomit, že ne všichni byli za první republiky jejími nadšenci.   

MS: Neměli bychom opomenout fakt, že za první republiky se v parlamentu dávaly i facky. Možná jste 

neopověděl na jednu část otázky, jak vnímáte budování demokracie poté, co jsme se vymanili 

z totalitního režimu? Politiku vykonávali lidé, kteří měli červenou knížku.  

JN: Myslím si, že za každé změny režimu, když se upustí pára, dochází k excesům. Zákonitě po roce 

1989 příležitost dostali lidi ne vždy morálně a inteligenčně na výši.  

MS: To ale přináší doba.  

JN: Nejsem historik, ale ten by asi dokladoval, že tak tomu bylo při každé revoluci.  

MS: Revoluci dělají pouze lidé a také ti posléze budují demokracii. Jaká je kvalita současné 

demokracie? Tážu se proto, že v lidech je přítomna nespokojenost. To, co je prezentováno, mnozí za 

demokratickou politiku nepovažují. Mnozí, když pojmenovávají ten stav, tak užívají slov oligarchie. Za 

nitky tahají lidé, kteří mají hodně kapitálu.  

JN: Je to tak. Dal bych si řečnickou otázku: jsme v demokratické společnosti, je demokratické, nebo 

správné, když posloucháte televizi a ze zpráv se dozvíte, že například paní Tykačová si buduje 

domeček za dvě miliardy? Mohla demokratická společnost připustit, aby někdo během let tak 

zbohatl? Ona je nevydělala, ale dostala je jako odstupné při rozvodu. Je demokracie to, … a budu nyní 

hovořit jako opozičník … když z osnov mizí typičtí čeští spisovatelé, jako je Jiří Wolker? Ten, kdo byl na 

levicové frondě. Také je zapomínán Vladislav Vančura, který byl stálým účastníkem pátečníků spolu s 

prezidentem Masarykem. Také je to Petr Bezruč, je to S. K. Neuman, kteří byli výraznými osobnostmi 

v naší kultuře. Je správné, pokud tyto lidi vyřazujeme? Také je to spisovatel Milan Kundera a 

nerozumím, proč je opomíjen. Ten vůbec není socialistický tvůrce.  

MS: To však nemusí přímo vzbuzovat protesty obyčejných lidí. Možná těch, kteří to přednášeli.  

JN: Ano, ale tázal jste se na demokracii. Neodpověděl jsem přímo, ale tážu se, jestli je demokratické, 

když se toto děje? Zrovna tak mohu připomenout otázku sovětské kinematografie, která nám 

za minulého režimu byla vnucována. Z druhé strany si vzpomínám na skvělé literární přepisy i některé 

historické filmy o Petru Velikém. Viděl jste za posledních třicet roků nějaký sovětský film v televizi?  

MS: Člověk může říci, že mu to neschází.  

JN: Dobrá, ale hovořím také o Dostojevském, o Tolstém. Pokud někomu neschází sovětské filmy, 

dobrá. Soudíte, že je správnou kulturou, jestliže každý den je na našich stanicích nějaký americký film, 

kde se řežou krky?  

MS: Pokud bych měl hovořit za sebe, musím říci, že to ve mně nevzbuzuje nespokojenost. Ve mně 

vzbuzuje nespokojenost, když představitelé státu něco deklarují, a poté něco jiného dělají.  

JN: Zde je odpověď na demokracii, na kterou jste se ptal. Je demokratické, když vidím pouze 

americké filmy? Nemusím se na ně dívat. Jsou lidem předkládány. Je demokratické, když dostanu 

příležitost vidět i jiné filmy. Faktem je, že jsou uváděny seriály jako Třicet případů majora Zemana či 
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Ženu za pultem. Osobně to vnímám tak, že demokracie by měla být možností výběru. Já tu možnost 

nenacházím. Dal jsem příklad ruské či sovětské kinematografie. Z mého pohledu je to škoda. Opakuji, 

hovořím o filmových přepisech Dostojevského, Tolstého.  

MS: Rád bych se zeptal, co podle vás potřebuje demokracie, aby byla skutečnou demokracií, a ne 

pouhou hrou na demokracii. Někdo řekne dobrého člověka, jenž ví, kde má své limity a respektuje 

druhé, jelikož díky tomu se může uctivě chovat k dobrému.  

JN: Řekl bych, že je to složitá filozofická a politická otázka. Řekl bych, že v tuto chvíli nejsou jasná 

pravidla hry.    

MS: Byl jste jedním, kdo se podílel na budování demokratické politiky v Poděbradech. Jak toto období 

ve zpětném pohledu vnímáte, pokud to srovnáváte s tím, co se dělo a děje na národní úrovni? Působil 

jste v devadesátých letech.  

… Demokracie a politika ve městě …  

JN: Máte pravdu, že jsem jím byl. Jako zastupitel jsem se podílel na formování demokratické politiky, 

a tak je tomu do současnosti.                

MS: Myslíte si, že například lidé jsou dnes více konstruktivní při hledání východisek z problémů, s nimiž 

se potýká místní politika?  

JN: Byl, je a bude výrazný rozdíl mezi komunální a celostátní politikou. V programech jednotlivých 

stran v komunální politice až tak velký rozdíl není. U nás je akcentována sociální politika. Mohu říci, 

kdybych měl dělat účet, že jsem měl čest být u toho, že jsme vybudovali dům s pečovatelskou 

službou, že jsme přispěli k tomu, aby v Poděbradech byla chráněná dílna, chráněné bydlení, mateřská 

školka pro handicapované, sociální bydlení, také možnost dostat se přes poděbradské zdymadlo na 

druhou stranu Labe, aby zde byly cyklostezky.  

MS: Ano, to jsou konkrétní činy, ale má otázka směřovala spíše k atmosféře přijímání rozhodnutí, 

zdali tam byl otevřený dialog, kdy jedna strana pečlivě naslouchala druhé, argumenty té druhé strany 

byly pečlivě váženy, nebo jedna strana „válcovala“ druhou?   

JN: V komunální politice je to trochu jiné, tam převládá a měl by převládat zájem o město. Fakt je 

ten, že v posledních pěti, šesti letech byla více akcentována nevraživost mezi jednotlivými skupinami. 

To pokládám za chybu. Moje představa je podchytit co nejvíce potenciálu města. V Poděbradech jsou 

spousty schopných lidí.  

MS: Když to srovnáte s politikou, která se představuje na národní úrovni, tak se vyznačuje menší 

ideologičností a spory jsou věcné? 

JN: Určitě.  

MS: To poté ocení obyvatelé města, …  

JN: … nebo také ne. Funguje to tak, že Poděbrady patří do kategorie středních měst, kde se většina 

lidí zná a při volbách ví, koho volí. Nevolí politické strany, ale konkrétní lidi. Připomněl bych, že 

sociální demokraté jako politická strana zde na růžích ustláno nemají. To proto, že Poděbrady jsou 

pravicové, přesto v historii třikrát největší počet hlasů získali kandidáti za sociální demokracii.  
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… Kapitalismus …  

MS: Neměli bychom opomenout otázku ustanovování kapitalismu, tržního hospodářství, které tolik 

prosazoval představitel transformace Václav Klaus. Tážu se proto, že slovo kapitalismus mohlo 

vyvolávat v myslích lidí resentimenty. Bylo zřejmé, že reforma hospodářství musí přijít a prosperující 

země na Západě byly kapitalistickými zeměmi, i když můžete říci, že kapitalismus má hodně odstínů.  

JN: Také jsme se toho dotkli. Model, který byl připravován v roce 1968 a jehož představitelem byl Ota 

Šik, se mi zdál optimální. Nejsem však ekonom, abych to mohl posoudit do detailů. Zkrátka si 

nemyslím, že současný kapitalismus je optimální cestou pro nás.  

MS: Již jsme na to narazili. Kapitál může ovládat lidi. To znamená, že ten, kdo je vlastníkem kapitálu,…  

JN: … nemá problém, aby si koupil sdělovací prostředky, což se děje.  

MS: A proto místo demokratického kapitalismu máme kapitalistickou demokracii vedoucí k oligarchii.    

… Postrádaná péče po roce 1989 … 

MS: Kdybychom se měli otočit zpět, co postrádáte v rámci nového systému jakožto člověk věnující se 

sociálním aktivitám? Jak vyplývá z vašich slov, jistě vše v minulosti nebylo chybné.  

JN: To, co vidím jako nedostatek, je péče o zdraví. Dříve každé dítě prošlo zubní prohlídkou, 

očkováním. To mi dnes chybí. Dnes se říká, že … 

MS: … každý se musí postarat o sebe.  

JN: Kulturní a sociální úroveň není stejná. Za správné považuji, aby se každému dostalo základní 

pomoci například v oblasti stomatologické péči. Soudím, že to není na úkor svobody člověka.  

MS: Dobrá, ale není to náhodou výraz přílišného pečovatelství ze strany státu, jenž se staral od 

kolébky do hrobu? Lze se domnívat, že člověk je individuum, které dokáže realizovat své volby a má 

rozum. 

JN: To hovoříme o dospělosti, ale dítě nemůže za to, že narodí v té či oné rodině.  

MS: V jistém ohledu by člověk měl dostat šanci. 

JN: Jakou šanci má dítě, které má matku alkoholičku a ta je neodpovědná? Tento příklad si budete 

pamatovat, že dříve měly děti šanci se účastnit lyžařského výcviku. Dbal jsem o to, aby žáci prošli 

lyžařským výcvikem. Ve třídě jsme měli vkladní knížku, abychom se všichni dostali na výlet, aby 

neexistovalo, že někdo nejede na výlet kvůli tomu, že nemá peníze. Dnes na lyžařský kurz jezdí 

řádově polovička žáků, přičemž takovéto kurzy měly důležitou úlohu. Nejen, že se lidé naučili lyžovat, 

ale také měli možnost poznání, které bylo jiné než ve škole. Zkrátka v minulosti byly věci, k nimž 

bychom se měli navrátit.  

MS: Lze tvrdit, že pokud je člověk veden k tomu, aby se staral o svůj život, aby děkoval za to, že mu 

cosi nepadá jen tak z nebes, bude mít jiný postoj k sobě, svému okolí.  

JN: Soudím, že se to nevylučuje.  
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MS: Ano, nicméně je zde riziko zneužívání. Český člověk přece hledá kličky, aby jej to stálo co nejméně.  

JN: Víte, já jej nenutím lyžovat, pouze mu nabízím jednu z aktivit. V minulosti byly plavecké kurzy. 

Kantoři i na vysoké škole to mohli absolvovat, aby dětem měli možnost cosi nabídnout. Je fakt, že na 

všech vysokých školách se začínalo zkouškou nazvanou Dějiny mezinárodního dělnického hnutí. Tím 

si musel projít každý. Soudím, že tam byla výhoda v tom, že každý to bral jako nutné zlo. Na 

některých seminářích byly příležitosti k obrovským protistátním diskusím. Vzpomínám si, že jsme 

beztrestně vyjadřovali své názory paradoxně při semináři z dějin komunistického hnutí. Tam se vedly 

takové štvavé řeči, ale komunisté s námi aktivně diskutovali. Oponovali, vysvětlovali.  

MS: Škola má snad vést k dialogu, formovat člověka, aby byl vnímavý, aby přemýšlel.  Je milé, že i 

v minulém režimu tomu tak bylo. I tehdy se našli kantoři, kteří byli ochotni přijmout jiný názor.  

JN: Jako studenti jsme vnímali, že poznatky například o otázkách dělnického hnutí jsou nutným zlem.  

MS: V otevřeném systému si můžete vybrat, jakou cestou se bude ubírat váš život, kdežto v minulosti? 

To byl výraz šedi. Kdokoliv byl nadprůměrný, byl eliminován.   

JN: Nevím … 

MS: Do jisté míry je to i do současnosti. Více nepříjemností má ten, kdo vyčuhuje, než ten, kdo se 

„pohodlně“ veze. 

JN: Řekl bych, že je normální lidskou vlastností, že pokud člověk vyčuhuje, tak je pro druhého terčem.  

MS: Jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti?  

JN: Prohlubování sociálních rozdílů, a tudíž zvyšující se napětí ve společnosti. 

MS: Co Česká republika a její budoucnost v Evropě či globalizovaném světě?   

JN: Jsme součástí Evropy a budoucnost ČR je touto skutečností determinována 

MS: Děkuji vám sdílené postoje. 

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

 

JN: Můj postoj k veřejnému dění byl vždy aktivní, tedy především jako volený představitel 

samosprávy. 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

 

JN: Ano. 

 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nevedlo náhodou ono 

rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což vyústilo v lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také v opětovné setkání v Evropské unii?       
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JN: V době integrace je jakékoliv rozdělování poněkud nelogické. Rozdělení republiky bylo podle mě 

horší variantou řešení nahromaděných problémů. 

 

Dialog o transformaci školství s Jaromírem Novákem26: 

MS: V našem prvním dialogu jsme hovořili o politickém rozměru proměny minulých dvaceti let. 

Tématu školství jsme se dotkli spíše z té politické roviny a nediskutovali jsme rovinu profesní, třebaže 

jste profesně spjat se školstvím. Je dobré se zeptat, jak vnímáte důležitost této sféry, jak si stojí a 

čemu jste mohl napomoci? 

JN: Odpověď by byla poměrně stručná. Školství považuji za cosi základního. Ke vzdělávání patří také 

výchova, a proto není možné daný problém redukovat pouze na získávání znalostí. Pokud máme 

hovořit o školství, …  

MS: ... vzdělání. To, jak se lidé živí, čím se živí, je zřejmě ovlivňováno tímto sektorem?  

JN: Ano, školství bych proto rozšířil nejen na vzdělávací instituci, ale i instituci, která má šanci přispět 

k výchově. Škola pro dítě může být mnohdy jednou z mála příležitostí, jak mu pomoci v případě, kdy 

selhává rodina. Ve škole je základní element učitel. Mně zde osobně chybí větší důraz na třídního 

učitele, který má šanci rodinu poznat více a je nebo může být dítěti nejblíže.  

MS: To však hovoříte o základním školství.  

JN: Ano, ale to má fundamentální úlohu, která ovlivňuje člověka, zdali získá vztah ke vzdělání, k 

jednotlivým předmětům, či naopak.  

MS: Podle vás se na základní škole láme, zdali student bude rád chodit do školy, nebo zdali vůči 

vzdělání bude vyvíjet odpor?  

JN: To je jedna z možností. Základní škola končí v patnácti letech. Základní návyky ve vztahu ke 

vzdělání si vytváříme především na základní škole. Připomeňme si ještě spisovatele Fulghuma, který 

napsal, že vše podstatné, co se člověk naučil, se naučil v mateřské škole.  

MS: Nu, to je milá nadsázka, nicméně návyky, zdravé přístupy, hodnotový žebříček, tak to tam je.   

… Člověk - občan …  

MS: Je dobré se zeptat, jak vnímáte výchovu a vzdělání k občanství. Jaké přístupy by měly být 

vykonány, aby z malého člověka vyrostl odpovědný občan, jenž dokáže žít ve svobodě a být integrální 

součástí demokratické společnosti?  

JN: Zase jednoduchá odpověď. U kantora vidím roli výchovnou. K tomu by měl mít dané podmínky. 

Vy jste měl zájem zmínit, zdali vidím jistý posun mezi obdobím před dvaceti lety a současností. 

Soudím, že bychom našili spousty pozitiv. Vypíchnul bych několik negativ. 

MS: Pozor, pozitiva také zmiňte. Dnešek je povětšinou nahlížen v negativech.        
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 Dialog o škoklství byl natočen v úterý 18. ledna 2011 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Jaromíra 
Nováka, Luxor domov pro seniory, Tyršova ulice 678 / 21, Poděbrady . 
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JN: Odpověď by musela být obsáhlejší, tak alespoň jeden příklad. Ve výchově měly podle mého 

názoru např. nezastupitelnou roli lyžařské kurzy. Na nich se všichni mohli seznámit se základy 

lyžování, krásami i nebezpečími hor a současně naučit samostatnosti, zodpovědnosti i trávení 

volného času. Kurzu se zúčastnili všichni žáci, lyže si mohli vypůjčit školní - sjezdové i běžecké. 

Neexistoval případ, aby někdo nejel ze sociálních důvodů. Dnes ze tří tříd jede zpravidla jen jedna.  

MS: Nu, ovšem na lyžařských výcvicích nestojí výchova člověka a jeho budoucí orientace. Záleží na 

tom, zdali si může, či nemůže dovolit lyžařskou výbavu. 

JN: Ano, ale dávám příklad toho, co dříve bylo lepší, a nyní není. Na tom výchova nestojí. Byl to 

z mého pohledu významný doplněk. Pochopitelně výchova začíná u třídního učitele, je to někdo, kdo 

má o žáka zájem. V okamžiku, kdy selhává rodina, tak se u dítěte tato skutečnost může projevit. 

Může se chytit ulice, chytnout se party. 

MS: Podle vašeho náhledu je kantor elementem, který pomáhá formovat životní dráhy, směřování 

člověka? 

JN: Pochopitelně, že si třídní učitel všimne, že tento žák by byl dobrý na sport, a pomůže mu vybrat 

oblast, které by se mohl věnovat. Někdo je dobrý v historii. Vzpomínám si např. na společného 

známého  Marka Ďurčanského, jenž tenkrát projevoval zájem o historii. Právě na lyžařském kurzu 

jsme měli možnost spolu dosti dlouho mluvit o životě, budoucnosti. Mimo jiné jsem ho informoval o 

možnostech, jak se dostat do poděbradského archivu. 

 MS: Nyní je z něj mj. ředitel archivu a významný historik27. 

JN: Víte, jsem přesvědčen, že kantor malého žáka může nasměrovat, dát mu impuls. Poté vidím, že 

žák má obtíže, že je pozorována změna v jejím chování. Pokud je to dobrý kantor, žák v něj může mít 

důvěru, pohovoří si s ním a otáže se, co se děje. Pamatuji, že má třídní učitelka mi byla nakloněná. 

Slavili jsme vánoční besídku, měli jsme tam víno. Řešila to tak, že obešla rodiny, přestupek byl 

vyřešen na místě, ihned a účinně, bez nutnosti např. zápisů do žákovských knížek. To je dnes 

nevídané, aby byl takový styk s rodinou. Když jsou na stejné lodi rodiče a kantor, tak to prospívá. 

Soudím, že se to dnes změnilo. Rodiče dohánění svou péči tím, že si dupnou na školu či kantora.  

MS: Za neúspěchy našich dětí můžete vy jako instituce i kantoři.  

JN: Někdo za neúspěch musí nést odpovědnost. Za špatné výsledky dítěte může jen kantor. 

 … Kompenzace nedostatku času …  

MS: Vy jste uváděl, že rodiče na děti nemají čas. Oni si je také kupují, neboť je zahrnují materiálními 

dary. Dochází ke kupování dětí rodiči.  

JN: To je též záležitost dneška. Pokud bych se navrátil k výchozímu bodu, škola podle mého názoru, 

ne že by přebrala odpovědnost za rodiče, za výchovu, ale může sehrát důležitou roli právě 

v momentech, kdy rodina selhává. Ze statistik víme, že selhává každé druhé manželství, kdy se rodiče 

přímo rozvádějí. To nemluvíme o skrytých problémech v rodině, kdy další třetina rodin je disfunkční. 

Z toho pohledu by škola mohla mít větší úlohu i ve výchovné oblasti, než tomu je dnes. Je to můj 
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 Knihy tohoto autora lze nalézt na http://www.kosmas.cz/autor/45734/marek-durcansky/ 

http://www.kosmas.cz/autor/45734/marek-durcansky/
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subjektivní názor a ostatní s ním nemusejí souhlasit. Pokud se týká rozumové výchovy neboli 

vzdělávání, je hodně složitá otázka. Mohu pouze konstatovat, že se změnila výuka zavedením nových 

technologií, že se hodně věnovalo počítačům. Fakt je ten, že pokud jsem viděl na školách, většina škol 

zrušila pracovní vyučování. Z dílen se například staly fit – centra, která slouží pro úzkou skupinu dětí či 

pro veřejnost, aby si škola přivydělávala. Idea, aby základní škola vychovávala všestranně rozvinuté 

jedince, mizí a přichází specializace. To na základní škole dle mého názoru není dobře. Jsou tendence, 

aby se některé předměty rušily. Týká se to matematiky. To není dobré. Je to obdobné, jako když dítě 

není dobré na tělocvik, přece jej nebudeme rušit. Usiluji, aby dítě dostalo příležitost si zkusit vše, 

rozvinout jej po všech stránkách, dát mu příležitost … Přece nevíme, jestli je dítě šikovné na to či ono. 

Specializace by měla přijít až od jistého věku.  

MS: Ne nadarmo se dříve základní školy jmenovaly obecné. Člověk v nich získal povšechné znalosti a 

poté se specializoval. Tu šel na měšťanku, tu šel na reálné gymnázium. Jednoduše tam byly různé 

možnosti. Vidíte nebezpečí v tom, že již od dětství škola směřuje ke specializaci?  

JN: Do jisté míry ano. Je škoda, když se omezil prostor pro výuku v základním školství. Každá škola si 

mohla korigovat výuku. Reálný dopad je, že většina škol zrušila např. pracovní vyučování. Řekl bych, 

že pro hochy to byly dobré předměty, v nichž se seznamovali se základy techniky, radiotechniky, 

slaboproudé elektrotechniky. Nešlo se do hloubky, ale přesto to mělo svůj význam.  

… Konkurence …  

MS: To je na škole, na jejím vedení. To má odpovědnost za to, co se ve škole nabízí. Školy si tak mohly 

konkurovat. Konkurence vytváří tlak na kvalitu instituce, díla a tím se zvyšuje blahobyt společnosti 

jako celku. Když jste starší a máte diplom, tak je přirozené, že každý diplom má jinou váhu, či jste 

přesvědčen o opaku?  

JN: Toto téma je široké. Jinými slovy by to znamenalo, že dítěti v Poděbradech zajistím kvalitní školu, 

a druhé dítě na to nárok nemá. Rozumím vám, poukazujete na fakt, že by měly být jisté standardy, že 

by školství nemělo podléhat individuálním deviacím. Bylo by dobře, pokud by byl více posílen 

odborný, vědecký názor na to, co je standard, co je potřeba, aby uměli všichni. Například díky 

nezaměstnanosti často dochází ke stěhování a jedna škola je orientovaná jedním směrem, a poté, 

když se žák přestěhuje, tak navštěvuje jinou školu, kde je následně bezprizorný.  

MS: Nyní hovoříte i o základním vzdělání? 

JN: Ano, tak tomu je. Na střední škole je to úplně něco jiného, tam může, ba dokonce musí dojít ke 

specializaci. Podle mého názoru obrovskou chybou bylo opouštění oblasti učňovského školství, kdy se 

rušila taková učiliště. V našem regionu se to týkalo učiliště v Kněžičkách, kam chodili hoši, kteří měli 

problémy jak ve škole, tak výchovné. Práce je tam něčemu naučila. Když se otevřela se škola v Lysé 

nad Labem, tak se předem vědělo, že absolventi budou v podstatě odcházet na úřad práce, a přes to 

se škola udělala. Učiliště, po jejichž absolventech byl hlad, se zavřelo. Vy jste poukázal na konkurenci 

a myslím si, že to byla právě ona. Město si to vymohlo, jelikož pro něj bylo dobré, kdyby škola byla ve 

městě. 

MS: Nehledělo se na skutečnosti, …  
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JN: … zdali škola bude mít nějaký hlubší význam. Zde se otevírá otázka, jestli plánování je socialistický 

přežitek, nebo ne. Jsem přesvědčen, že nějaké plánování má své opodstatnění.  

MS: K plánování je možné říci toto: „Člověk by se měl naučit plánovat. Protože když nebude plánovat 

převážně svůj život, tak poté přijdou lidé, kteří budou plánovat za něj.“  

… Vzdělávací soustava …  

MS: Jak vidíte diskusi nad otázkou vzdělávací soustavy? Hovořil jste o základním školství, ťukl jste do 

středního školství. Je podle vás zájem o kontinuitní reformu školství? Cosi se navrhne, ale když má 

dojít k realizaci záměru, končí to například výměnou ministra. Ostatně v transformaci České republiky 

byla zdůrazněna hospodářská stránka.  

JN: O školství se vedou dlouhé dialogy. Každý Čech nejlépe ví, co by měl dělat ten druhý. Názorů 

z logiky věci je mnoho. Zde chybí osobnost, která by to odpovědně řídila. Možná bychom potřebovali 

Komenského. Přílišná volnost hovorů v určitém ohledu škodí. Školství je to pokládáno za jednu 

z nejprioritnějších věcí, a proto by mělo mít nějakou úroveň. Asi se všichni kantoři neshodnou, kudy 

vede cesta k jisté úrovni. Pokud jste se tázal na skutečnosti dialogu, tak až příliš se hovořilo. Poté co 

jsme svědky toho, že se 10 let diskutuje, zdali má být státní, či nemá být státní maturita, tak zřejmě 

není cosi v pořádku.  

MS: Dobrá, ale v předchozích odpovědích jste zmínil klady institucí, které byly zrušeny. Někteří žáci se 

nedostanou k vzdělání, které by jim odpovídalo.  

JN: Zmínil jsem pouze část toho, co se nepovedlo.  

… Potřeba znát …  

MS: Můžete uvést kroky, které považujete za úspěšné? Tím je zřejmě počítačová gramotnost. Co 

podle vás by měly umět děti na základní škole, aby obstály v konkurenci? Nádherným příkladem jsou 

severské země, kde je důraz kladen na cizí jazyky.  

JN: To jsem právě chtěl zmínit. Soudím, že obrovský pokrok nastal ve výuce jazyků, počítačové 

gramotnosti. Pro absolventy páté, šesté třídy není počítač neznámou věcí, ba si s ním „tykají“.  

… Kantor …  

JN: Vrátil bych se k tomu, co považuji ve škole za nejdůležitější, a to je učitel. Když bude dobrý, určitá 

osobnost získá žáky pro to, aby hráli šachy. Zažil jsem takového ředitele, jenž byl fandou přes tento 

sport, a projevilo se to kladně. Předpokladem pro to je, aby byla dobrá parta. To znamená, pokud 

tam je dobré složení kantorů. Kdo potkal takového kantora, je to v jistém ohledu pro něj výhra. 

V současné době, kdy se vše převádí na peníze, hodně učitelů odešlo, a to nejen kvůli penězům, ale 

také z toho důvodu, že dostali příležitost se realizovat někde jinde. Je faktem, že úroveň učitelů by 

rozhodně mohla být lepší. Právě proto, že by tam mohlo být více mužů, ale takových, které kantořina 

skutečně baví a chtějí v tom pokračovat. Soudím, že jich je tam dost, ovšem mohlo by jich tam být 

více.  

MS: Vy jste zažil období, kdy učitelé ze základního školství odcházeli. Dříve nebyla taková možnost 

seberealizace. Dnes je velká fluktuace. Jak jste vnímal skutečnost, že lidé od vás odcházeli? 
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JN: Je to daň z demokracie a volného trhu. Osobně jsem ze školství. Hodně dlouho jsem zvažoval, 

zdali změním profesi, ale zúčastnil jsem se voleb. V nich kantoři jsou přece jen známější. Mohu říci, že 

si mě lidé povolali, abych je zastupoval v samosprávě. Po opravdu dlouhém váhání jsem této 

možnosti využil. Bylo dost kolegů, kteří využili svých schopností k tomu, že někdo šel dělat 

instruktora, někdo odešel do soukromého sektoru. Řekl bych, že je to přirozený důsledek toho, když 

se vytvoří podmínky a lidé se mohou svobodně projevit.  

MS: Nu, ovšem je zde otázka, jak zajistit dostatek kvalitních učitelů?  

JN: V kapitalismu jsou nejdůležitějším motivem peníze, tedy ocenění. Druhou stránkou věci je, zdali 

to lidé chtějí dělat. Pro mě je takové povolání medicína. Člověk se domnívá, že lékaři a pracovníci ve 

zdravotnictví budou věrni Hippokratově přísaze a také že se budou snažit obětovat druhému. 

V současnosti se ukazuje, že značná část lékařů nemíní pomáhat, ale usiluje vydělávat.   

MS: Možná bychom zde mohli říci, že lékaři chtějí důstojně vydělávat.  

JN: Vzpomínám si, že doktor Pirk konstatoval, že spousta lékařů volá po „pracovní době“, ale ovšem 

přece nemohu jako chirurg, jenž má složitou operaci, která vyžaduje až 12 hodin, říci: „Pánové, již je 

hodina, odcházím …“ Jsou profese, které vyžadují více pracovního nasazení. Druhou věcí je, že člověk 

potřebuje regeneraci, měl by být zaplacen. Profesor Pirk uváděl ještě jednu věc. Zkoumali výsledky 

práce lékařů, kteří byli po noční směně bez odpočinku, a těch, kteří měli odpočinek. U operace se 

podle něj mezi výkony lékařů neobjevil rozdíl. Pro ně je práce takové vzrušení, že se k optimálnímu 

výkonu vybičují. To proto, že je tam spojena odpovědnost s jejich koníčkem.  

MS: Stejné by to mělo být i v kantořině.  

JN: Vždy se říkalo, že tato dvě povolání jsou posláním, třebaže si tím odporuji. To proto, že z jedné 

strany říkám, že by učitelé měli být zaplaceni, aby se tam dostali dobří, kvalitní lidé, a z druhé strany, 

aby to byli lidé, pro něž peníze nejsou prioritou. Nyní jde o to, aby kantor uživil rodinu. V okamžiku, 

kdy jeho manželka a děti mají být zabezpečeni, ale on vydělával nějakou menší částku, tak si musel 

přivydělávat.  

MS: Dnes je zcela běžné, že lidé působící na vysoké škole mají více povolání. To proto, aby 

kompenzovali svůj nízký příjem ve školství. To asi redukujeme problém kantorů na odměňování.  

JN: Asi je to v této oblasti. Měli bychom si být vědomi toho, nač máme a co můžeme dát. Vždy si 

vzpomínám na Voskovce a Wericha, jenž zpíval, že ten dělá to a ten za toto. Neobejdeme se bez 

zedníka, bez pekaře.  

MS: V ekonomii se tomu říká dělba práce.  

JN: Je fakt, že socialismus říkal, zdali budou dva v kanceláři, a jeden bude sypat rybičkám, případně 

koukat z okna, druhý bude usilovně pracovat, a oba mají stejně. Na druhou stranu - a v tom se 

projevuje mé rovnostářství - mi nepřipadá správné, když jeden vysokoškolák, například právník 

během měsíce vydělá milion korun. Primář oddělení vydělá zlomek toho. Například v ústavu, kde 

působím, se potkávám se sestrami, které se 12 hodin starají o klienty, kteří jsou inkontinentní.  Je to 

práce nepěkná, ovšem za měsíc vydělají 11 tisíc hrubého. Víte, tento obrovský rozdíl zde je. Ano, 
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musím zhodnotit vzdělání, společenské postavení. Komunisté to řešili tak, že budeme mít všichni 

stejně, a když bude mít někdo více, tak mu to sebereme.           

MS: Člověk by mohl říci, že tato myšlenka byla již vyvrácena, ale přesto s tím někdo bohužel 

nesouhlasí. Avšak je to jejich chyba.   

JN: Sociální demokraté na to jdou z trochu jiné stránky. Je to Švédsko, které má daleko větší daně než 

my. Když někdo vydělá milion a dá z něho 250 tisíc, tak bude mít dostatek peněz. To přece nejsou 

malé peníze.  

MS: Za prvé - ve Švédsku jsou daleko větší daně. Za druhé - Švédové mají jinou mentalitu. Neprošli 

tragickým obdobím totalitního režimu. Ten režim parazitoval na chování člověka tak, že mu ničil 

mravní páteř. Nu, vzdělání a lidé, kteří v něm pracují, mají odlišné společenské postavení.  

… Výběr kantorů …  

JN: Dobrá, po krátkém odbočení bychom se měli navrátit k dialogu, jak získat dobré učitele. Opakuji, 

že důležitým kamenem pro slušné vzdělání je učitel. Dle mého pohledu jej mohu motivovat trojím 

způsobem. První je společenská prestiž. Ta zde chybí. Každý si může na pana učitele vyskočit.  

MS: A to student i jeho rodiče.  

JN: Měla by tam být dále motivace, že na kantořinu budou vybíraní lidé, kteří mají nějaké 

předpoklady. Třetí věcí je odměňování. Začal bych tím, že budou vybíráni lidé, kteří k tomu mají jistý 

vztah, prokázali jej díky tomu, že se angažují v práci s lidmi, například ve skautu. Jsem přesvědčen, že 

takových lidí je v současnosti stále dost. Pokud je ve společnosti zájem, aby šla dopředu, jsou 

mechanismy, jak zdvihnout jejich prestiž. Nemusí to být pouze peníze. 

… Studoval byste kantořinu? … 

MS: Je dobré se zeptat, zdali když jste studoval pedagogickou fakultu, byly vámi zmíněné předpoklady 

vyžadovány? Říkal jste, že lidé, kteří se starají o mládež, by měli mít možnost se uplatnit v této oblasti.  

JN: Každé výběrové řízení má rizika. Je to závislé na tom, kdo vybírá. V okamžiku, kdy je převis 

poptávky nad nabídkou, vybírá se dle kritérií. Na pedagogických fakultách jsem měl možnost poznat, 

že nejen prospěch a schopnosti, ale i to, zdali k tomu nějaký vztah má, hraje roli. Podíl této složky byl 

různý.  

MS: Nu, v současnosti o pedagogické fakulty není zájem a dostane se na ně „téměř každý“ člověk.  

JN: Nepaušalizoval bych to. Jsou školy, kam se dostanou všichni. Vzhledem k tomu, že vychází stále 

méně a méně středoškoláků a vysoké školy mají volnou kapacitu. Je to stejné i na střední škole. 

V současnosti se tam dostanou i „čtyřkami“.  

MS: Je přirozené, že se kvalita logicky posunuje níže a níže. Není možné opomenout otázku, zdali sám 

byste šel v současnosti studovat tento obor?  

JN: Pokud by mi bylo osmnáct let?  

MS: Pochopitelně.  
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JN: Asi ano. Dnes bych asi na to neměl. Vzpomínám si, že jsem občas ukázal žákovi třídu z výšky. 

V současnosti bych si to nedovolil. Zřejmě by to nechápali. Obrovská výhoda je, že je mladý kantor 

brán jinak, než když je ve věku před důchodem. Každý stárneme.  

MS: Snad staří kantoři nepatří do starého železa?  

JN: Jen mimo tuto diskusi. S partou psychologů jsme dělali výzkum. Pod psychologickou poradnou 

jsme dělali tábory pro děti, které mají problémy s učením. Účastnily se jich děti, které byly noční 

můrou kantorů. Jednalo se o zlobivé, hyperaktivní děti. Byli to „sígři“ dokonce i s kriminální minulostí. 

Na těchto táborech se vytvářela taková atmosféra, kdy druhý či třetí den se šlo na výlet či se děti 

bavily hrami. Dokonce se aplikovala se i hypnóza. Snahou také bylo, aby tam byl fyzický kontakt v tom 

dobrém slova smyslu. Většina těchto dětí neznala pohlazení. Říká se, že je škoda každé facky, která 

padne vedle, ale tak to platí o pohlazení. To, co jsme tam aplikovali, by bylo dnes nemyslitelné. Rád 

bych pouze podtrhl, že je hranice mezi tím, kdy člověk může být označen za devianta, proto se tomu 

každý raději vyhne. V určitou chvíli, když pohlazení není doma, tak dobře míněný fyzický kontakt 

prospívá. V současnosti doba vytváří pocit, že každý, kdo by toto udělal, je deviantem. Není to škoda?  

MS:  Hledí se na čistotu často bez citu. 

… Standardy …   

MS: Dobrá, navraťme se ještě ke školské soustavě. Jsou zde základní školy, střední školy, univerzity. 

Domníváte se, že by bylo dobré, kdyby se definovaly standardy, na co má student nárok, co je nutné, 

aby škola zajišťovala? Co je tedy standard, a co již nadstandard. Podobně se to snažíme vymezit ve 

zdravotnictví.  

JN: Toto již na školách existuje. Jsou to školní vzdělávací programy, které si dělá na míru každá škola. 

Určí si, co by měl jejich absolvent znát. Vnímám to jako propracovaný systém. Je faktem, že tam 

může docházet k subjektivnímu přístupu, a to jak škol, tak regionů. V tomto bych školské demokracie 

ubral, a to převážně na základních školách. Z mého pohledu k tomu směřuje státní maturita.  

MS: Nu, avšak třetina lidí by neuspěla.  

JN: To snad není cílem. Jsou různí studenti a může se stát, že v době vyučovacího procesu 

nejoblíbenější kantor je ten, s nímž je legrace. Není tomu tak vždy. Jsou studenti, kteří ocení kantora 

v době, když odejde ze školy. Následně zjistí, co jim kantor dal pro život, … 

MS: … byť jej peskoval, i když po něm chtěl těžké úkoly.  

JN: V této době by jej student nejvíce sprovodil ze světa.  

MS: I zde platí úsloví škoda rány, která padne vedle, byť v modifikované podobě zní: Škoda nároku, 

který by nebyl vynucován. 

… Posílení standardů …  

JN: Pokud bych se měl navrátit, tak standardy existují, ale ještě bych je posílil v tom, aby byly 

srovnávací testy, u maturit určitě. Vše je děláno proto, aby jednička v jedné škole byla porovnatelná 

s jedničkou v té druhé. Sám jsem ve své učitelské praxi prosazoval, aby ti, kteří chtěli výbornou, 

vyřešili tento typ příkladu, kdo chtěl dvojku tento a kdo chtěl dostatečnou, musel alespoň definovat 
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pojem. Dnes bych asi postupoval jinak, jelikož na základní škole se musí zohlednit více věcí. Nebyl by 

tam jen absolutní výkon, ale i relativní výkon. Když je někdo po obrně a skočí devadesát centimetrů, 

je to to samé, když zdravý hoch skončí metr devadesát.   

MS: Zmínil jste maturity, které jsou snahou o nastavení standardů. Jak se na ně díváte v kontextu 

toho, co kolem nich již bylo? Po roce 1989 došlo k liberalizaci prostoru. Maturity se staly kompetencí 

škol. Soudíte, že by jednotný mustr byl prospěšný? O maturitách se diskutuje více jak deset let.  

JN: Stálo to několik set milionů korun.  

MS: Dobrá, jak se díváte na výrok: Mělo to být již dávno?  

JN: Ano, jsem příznivcem standardu. Spousta pamětníků říká, že maturitní otázky byly určeny 

najednou a nemuselo se nic zkoumat. Nepotřebovalo se tolik korun. Vím, je to takový sládkovský 

pohled, že vše je strašně jednoduché, nicméně opak je pravdou. Vzpomínám si na přijímací zkoušky, 

jak byla snaha, aby byly jednotné. Mám dojem, že to fungovalo. 

MS: Dobrá, jak se celkově díváte na celostátní maturity?  

JN: Soudím, že je to krok správným směrem. Necítím se zase tak fundovaný, abych posoudil názory 

oponentů. Zřejmě nemohu chtít stejnou maturitu na zemědělském učilišti a na matematickém 

gymnáziu. Zřejmě by měla být dána laťka. Pokud má někdo takovou maturitu, bude to mít nějaký 

obsah, ale nebude to mít obdobnou váhu jako výuční list. 

MS: Avšak je rozdíl, když vysokoškoláci ukážou diplom z Univerzity Pardubice, z Univerzity Karlovy, z 

Cambridge.   

… Vzdělání pro všechny …  

JN: Ještě bych řekl jednu věc, že bych byl zastáncem toho, aby co nejvíce lidí mělo co nejvyšší 

vzdělání.  

MS: Nu, ale zde to závisí na tom, jak k tomu bude člověk přistupovat. Co je zvláštní a vy jste zmínil 

severské země, tak tam studenti mají jiný přístup ke škole. To proto, že čeští studenti nejsou nadšeni, 

že chodí do školy, a mají k ní averzi.  

JN: Toto nedokážu porovnat.  

MS: Jsou výzkumy P. I. S. A. pořádané OECD, … 

JN: … v nichž je kladen maximální důraz na to, aby podmínky zadání byly všude stejné. Tam je to 

precizované. Měl jsem možnost tyto testy zadávat. Tam je maximální důraz na to, aby podmínky 

zadání byly standardní.  

… Obecné vzdělání …  

MS: Jaký máme vztah k všeobecnému vzdělání? Nemělo by být normou? Lidé s tímto druhem vzdělání 

se mohou lépe adaptovat na trhu práce.   

JN: Zde bych měl říci ještě jeden postřeh. Týká se to specializace. Pro mě by nebyl cíl mít již ze 

základní školy hocha či dívku, kteří budou špičkovými odborníky na počítače, ale preferoval bych, aby 
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jejich vzdělání mělo širší záběr. Takový absolvent bude sice špičkový, ale nebude umět správně jednat 

s lidmi. Tím chci říci, že pokud se člověk stane špičkovým odborníkem v jedné věci, a není v něm 

vychováváno člověčenství, cit … K tomu napomáhají výchovy na základních školách, ať již je to 

estetická výchova, hudební výchova.  

MS: Snažíte se zdůraznit, že člověk by do určitého věku měl být rozvíjen všeobecně a až poté na 

základě konzultace s kantorem? 

JN: On mu může pomáhat, ale mladý člověk sám projeví vlastní zájem. Zpravidla 100 procent 

populace není přesvědčeno o tom, co by chtělo dělat. Nanejvýš je to malá skupina, u níž se toto 

ukazuje, že tím, čím chce být v útlém věku, se realizuje v dospělosti. U zbylé části by měla fungovat 

spolupráce rodiny, školy, kdy z jedné strany může mít představu rodina. Často se stává, že rodina 

nemá objektivní pohled na věc. Usiluje o to, aby syn či dcera byli muzikanty, ale k tomu ten mladý 

člověk nemá vlohy ani chuť, či naopak. Zde by měl mít kantor funkci výchovného poradce. Již od páté 

třídy by tak mohl diskutovat o směřování dítěte. Jmenovalo se to profesionální orientace.  

… Učňovské školství …  

MS: Zmínil jste otázku učňovského školství. To bohužel kulhá. Po něm není taková velká poptávka, 

jelikož je snaha dosáhnout všeobecného vzdělání či odborného středního vzdělání a poté prohlubovat 

svou specializaci na univerzitě.  

JN: Soudím, že pro národ, celou populaci je dobré, aby co nejvíce lidí mělo co nejvyšší vzdělání. To 

neznamená, že každý bude skládat maturitu a každý ji dostane. Zde se udělal takový extrém, že dnes 

velké procento dětí ze základní školy jde na střední školu a díky tomu nastává krize učňovského 

školství. Lidé vycházející z vysokých škol se nebudou moci uplatnit na trhu práce. Prosazoval bych, 

aby v rámci učebního oboru mohli získat vyšší vzdělání. Pokud budeme chtít mít zastoupená řemesla, 

tak se bez učňovského školství neobejdeme. Na druhou stranu máme nadbytek škol ekonomického 

směru. Soudím, že zde nemáme „trh škol“, který by nám řekl o orientaci mladých žáků, studentů, 

kam by měli směřovat. Časem se ukáže, že jsou zde velice výhodné učební obory typu kominík. 

Nebudeme mít kominíky, a ten bude placen zlatem.     

MS: Apelujete na skutečnost, aby se chovali patřičně tržním způsobem, abychom se dívali na to, co je 

potřeba. Lidé by tak neměli slepě směřovat do oborů, kvůli nimž nenaleznou uplatnění na trhu práce.  

JN: Ano, jsou bez perspektivního uplatnění. Je dobré, aby lidé věděli, že pro kraj je potřebný pouze 

jeden, a ne sto určitých odborníků.  

MS: Nu, to je milý případ škol, které se snažily otevřít třídu, v rámci níž by se vyučovala ekonomie 

v rozdílných kvalitách. To vedlo k tomu, že ekonomů bylo přebytek.  

… Výuka pro demokracii … 

MS: Soudíte, že škola měla učit též kritickému myšlení, aby se student či žák naučil patřičně 

argumentovat? Tím z něj vyrůstá demokrat.  

JN: Pochopitelně. Soudím, že ono spojení, že by škola měla vychovávat pro život, je klišé. Měla by 

nalézt všechny cesty, aby realizovala výchovu pro život.  
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MS: To proto, aby prostřednictvím studia člověk našel sám sebe. Aby se nenaučil nejen daný obor, ale 

zároveň, aby byl plnohodnotným člověkem?  

JN: To je to člověčenství. My se bavíme o teoretickém konceptu.  

… Východiska …  

MS: Domníváte se, že během těch dvacet let jsme se dost naučili, či se domníváte, že české školství 

bude muset podstoupit velkou reformu, aby dokázalo připravit lidi pro autentický život?  A také aby 

jeho absolventi obstáli v mezinárodní konkurenci? 

JN: Bojím se, že došlo k situaci, kdy těsně po revoluci jsme říkali, že to chce minimálně dvacet roků, 

abychom vychovali nové lidi, abychom odstranili bahno, které ve společnosti bylo. Mám takovou 

obavu, že ve školství jsme se nezlepšili, a zřejmě v řadě věcí jsme se zhoršili, na což ukazují 

mezinárodní srovnávací testy. Stačí, když se díváte na kriminalitu, na hodnotový žebříček našich 

obyvatel dnes a před dvaceti lety, tak nám to dává zpětnou vazbu, která by nás neměla uspokojit. 

Kdybych to měl shrnout, tak na to mohu mít subjektivní názor. Skutečnost je taková, že většina 

kantorů, kteří učí více než dvacet let, tvrdí, že dnešní škola je horší. Možná je to díky stárnutí, ale naše 

školství v řadě směrů má nižší výkonnost.  

MS: Vaše slova nejsou příliš optimistická.  

JN: Ano, ovšem pokud chceme jít dopředu, tak si nesmíme lhát. Měli bychom si říci, co děláme dobře 

a co špatně. Soudím, že důležitou roli hrají peníze, které jdou do školství. Již jsem upozorňoval, že 

pokud by si člověk prohlédl kabinety, tak všechny pokusy se nedají vidět na televizní obrazovce. Něco 

si člověk potřebuje osahat a ozkoušet. V kabinetech jsou pomůcky na chemii, na fyziku většinou 30 

roků staré.  

MS: Nu, ale snad bude budoucnost českému školství dostatečně přívětivá.  

JN: Víte, na druhou stranu máme tradici, máme stále vysokoškolsky erudované kantory. Je potřeba je 

podchytit. Nevidím v tom pesimismus. Měli bychom se školství věnovat v prestiži, odměňování, ve 

výběru kantorů.  

MS: Děkuji vám za vaše postoje.         

      

     

      

                   

 


