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Dialog o transformaci s Karlem Schwarzenbergem1,2: 

MS: Vážený pane Schwarzenbergu, čím pro vás byl rok 1989? Bylo vám 52 let. 

KS: Přiznávám, že rok 1989 byl pro mě báječný. Vyvrcholením bylo 29. prosince zvolením Václava 

Havla prezidentem. Pro mě se jednalo o splněný sen, neboť po celých 41 let, kdy jsem byl venku, 

jsem se chtěl vrátit, což nebylo možné. Najednou došlo k uskutečnění snu. Musím říci, že se jednalo o 

nejkrásnější rok mého života.  

MS: Vaše naděje: návrat domů, obnovení svobody, byly splněny. Musel podle vás „rok 1989“ tak jako 

tak přijít? Zkrátka systém, v němž žili Češi, Slováci, Maďaři, Poláci, musí padnout? 

KS: Podívejte se, netušil jsem, že se imploze stane tak rychle, jelikož ve skutečnosti sovětský systém 

implodoval. Sice jsem v osmdesátých letech zaznamenával pozvolný úpadek sovětské moci, že 

strašidlo, které nás zatížilo na dlouhá léta, pomalu ztrácelo na moci a působnosti. Nicméně jsem 

čekal, že se bude jednat o dlouhodobý rozpad. Myslel jsem, že se bude podobat rozpadu turecké říše, 

kde to dlouhá léta skutečně trvalo. V roce 1986, 1987, 1988 jsem pozoroval, že systém se uvolňuje, 

že si budu moci najmout chatu kolem Orlíku, abych alespoň pár týdnů strávil doma. To bylo jediné, co 

jsem očekával. Nebyl jsem však jediný. Žádná státní kancelář ať Washington, Bonn, Paříž, Londýn, 

nečekala, že se změna uskuteční tak rychle. Nikdo netušil, jaká to bude imploze.  

MS: Když v roce 1985 nastupoval do Kremlu Michail Gorbačov, byla šance pro obnovu systému, ale 

jeho kroky vedly k rozpadu.  

KS: Podívejte se, ve skutečnosti to bylo tak. KGB, která byla jedinou informovanou institucí, poněvadž 

měla v ruce správné materiály, zjistila, že již začátkem osmdesátých let, že Sovětský svaz nevydrží 

soutěž s Američany a že hospodářský krach opravdu hrozí. Pak nasadili svého nejlepšího člověka, což 

byl Andropov, který – jak známo – v Maďarsku jako sovětský velvyslanec dokázal zemi uklidnit, zavedl 

takzvaný guláš komunismus, který byl postaven na utužení režimu, ale v soukromé a hospodářské 

oblasti nechával jisté možnosti. Usiloval o jeho zavedení, ovšem vycházel z předpokladu, že nejprve 

musíme odstranit opravdovou opozici. Jak známo, podmínky v Gulagu tehdy přitvrdily. Jeden člověk z 

několika lidí, kteří protestovali 21. srpna proti invazi do Československa, zahynul. Všichni vězni mi 

říkali: „Za Andropova to bylo mnohem horší než po celé období Brežněva.“ Musíme říci: bohudík měl 

nemocné ledviny, zemřel rychle. Pak jediný nadějný politik, kterého měli – byť vycházel z tohoto 

prostředí – byl Gorbačov. On nevycházel z konceptu Andropova: uvolnit hospodářství a utužit režim, 

což v dokonalé formě provedli Číňané. Myslel, že může dělat obojí. Tím se věci daly do 

nezadržitelného pohybu.  

MS: Dobrá, jak jste hodnotil politickou elitu, která zde vládla? 

KS: Něco vám řeknu: problém komunistů u nás byl ten, že to žádná elita nebyla. Zatímco komunisté 

v třicátých, padesátých letech byli krutější, popravovali, věznili, mučili, ale v režimu byl dostatek 

                                                           
1
 Karel Schwarzenberg *1937, člen šlechtického rodu, působil v exilu a po roce 1989 přichází do Čech, kde 

sloužil Václavu Havlovi jako kancléř, následně pečoval o rodové majky, do politiky se vrací jako senátor, 
v pravicových vládách Mirka Topolánka a Petra Nečase působí jako ministr zahraničí, od roku 2009 je 
předsedou strany TOP 09, kterou spoluzaložil.                      
2
 Dialog byl natočen v úterý 29. dubna 2014 odpoledne v pracovně Karla Schwarzenberga v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR, Sněmovní 4, Malá Strana Praha 1, v domě Smiřických na Malostranském náměstí.     
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nadaných lidí. Pak proběhly různé čistky. Nastoupil Novotný, pak byl svržen, následně přišel srpen 

1968. Zkrátka ti, kteří zůstali ve vedení komunistické strany, byli třetí garniturou. Jednalo se o režim 

vedený domovníky. Jediný inteligentní byl Gustav Husák, o tom není pochyb, ale později trpěl též 

sklerózou. Zkrátka ve vedení strany a státu byli naprosto neschopní lidé. Jediný, který jakžtakž nadaný 

byl dlouholetý ministerský předseda Lubomír Štrougal, jenž žije do dnešních dnů. Sám v režim nevěřil. 

Když se opil, říkal zahraničním návštěvám, že hospodářský systém nevydrží, a měl pravdu.  

MS: Soudíte, že režim podle vašich úvah nebyl schopen patřičné obnovy.  

KS: Ne! Ubohý Jakeš, jenž říkal, že je jako kůl v plotě, měl pravdu.  

MS: Na Červeném hrádku toto končí.  

KS: Z mého pohledu to bylo jasné a správně situaci rozpoznal.  

MS: Ano, jednalo se o rok 1989, ale již s tím nic neudělali.  

... Komunismus ... 

MS: Dobrá, kdybyste měl zmínit ideová východiska komunistického režimu: snaha o „spravedlivější 

svět“, „více harmonickou společnost“, „nového člověka“. Jedná se podle vás o utopii?  

KS: Naprosto. Je slavná řecká pověst o zločinci, který pochytal lidi. Když byli příliš malí, natahoval je, 

až jim praskly šlachy, když byli příliš dlouzí, tak je usekal. Takový byl systém komunismu. Jednalo se o 

rovnost vytvořenou násilně. Musíme usilovat o spravedlnost, ale chceme-li naprostou rovnost, není 

to možné bez násilí.  

MS: Jinými slovy ideologie komunistického režimu se nezaměřovala na spravedlnost, ale rovnost.  

KS: Ano. Podotýkám, že vyjma vládnoucí třídy.  

MS: Byla zde diktatura proletariátu. Podle vás člověk nesmí rezignovat o spravedlivější svět, ale měl 

by užívat jiné prostředky.  

KS: Musí usilovat o spravedlnost, to je nutné, ovšem nerealizovat ji pomocí naprosto mylné ideologie. 

K tomu je nutné říci, že Karel Marx byl velice dobrý historik, ale mizerný národohospodář.  

MS: Existují názory, že jeho analýza je dobrá, ale udělal špatnou syntézu.  

KS: S tím souhlasím.  

MS: Když zůstaneme v české kotlině, problém je ten, že jsme si komunistickou stranu zvolili. U nás je 

snaha o rovnost tradičně velká.  

KS: Bezpochyby, je dlouhodobá.  

MS: Do sousedních států byla importována.  

KS: Je pravda, že v šedesátých letech komunisty volila zhruba třetina občanů. Nicméně nesmíme 

zapomenout, že nepodobné výsledky měli též komunisté ve Francii a Itálii. Rozdíl u nich byl, že vládu 

komunistů nenastolila sovětská moc, která již Košickým programem založila předpoklady. Zde bych 
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citoval – budete se divit – našeho prezidenta Miloše Zemana, který jako mladý poslanec ještě 

Federálního shromáždění byl tázán, kdy u nás začala totalita. Po pravdě odpověděl: „Již v roce 1945. 

Nejlepším důkazem je vyhnání Němců.“ 

MS: Sluší se říci, že negativní vliv pro tento národ měla i nacistická totalita, která začíná Mnichovem.  

KS: Samozřejmě. Podívejte se, do jisté míry nám Mnichov zlomil páteř.  

MS: Pak se vezlo vše ostatní.  

KS: A zatím při mobilizaci v roce 1938 byl národ odhodlaný bojovat. Moje matka, která k nám měla 

dosti skeptický pohled – byla Rakušanka, byla zděšena, co jsme provedli v roce 1945, 1946, 1947 – 

pravila: „Já ti něco řeknu: v roce 1938 jsem byla v Čechách. Tehdy každý chtěl bojovat. Najednou se 

vše zlomilo.“ Kapitulace nám zlomila páteř.  

MS: Zradili nás Francouzi, Britové ...  

KS: Pak nastoupil nacistický režim, který položil „dobré“ základy. Za prvé - co se zapomíná - nacismus 

byl národně socialistický. Vždy se neoprávněně tvrdí, že se jednalo o pravicový extremismus. Nebyl! 

Jednalo se o přístup z obou směrů. Používal symboly vlajky, tradici, ale měl stejný přístup.  

MS: Nesmíme zapomínat, že extrémy se přitahují.  

KS: Bohužel, musíme také říci, že spousta lidí přestoupila ze služby jednoho režimu do služby dalšího. 

Mám krásnou historku. Měl jsem kamaráda, který byl stejně starý jako já. Bohužel již zemřel. Také 

studoval lesnictví jako já, jeho rodina pocházela z jižní Moravy. Byl „německojazyčný“. Jeho otec – po 

pravdě řečeno – vstoupil do strany a byl celkem nadšený. Pak přišel rok 1945, následně byla rodina 

vězněna v lágru, odsunuli je do Rakouska. Jeho otce tam zařadili. Byl poctivý člověk. Když se jeho syna 

ptali, jaké to bylo, odpověděl jim: „Bylo to těžké, když mně tam řezali. Musím ale něco přiznat. Ty, 

kteří mně řezali a bili, jsem všechny znal, poněvadž jsem je během války platil.“ Taková byla situace. 

Víte, kdo začal s vyhnáním Němců v Brně? Jednalo se o agenta gestapa na Horňácku, na Valašsku. 

Pak, závodní rada si užívala všech privilegií, a proto to musela odčinit. U nás na Orlíku též přešli 

kolaboranti z jedné na druhou stranu. Vše si pamatuji.    

MS: Zkrátka, nepěkný český charakter. 

KS: Lidi jsou lidi.  

... Exil ...  

MS: Pokročme dále. Rád bych se zeptal, jak vnímáte význam exilu? Sám jste byl jeho součástí.  

KS: Něco vám povím. Politicky velkou působnost neměl. Lidé, kteří byli v popředí exilu v padesátých, 

šedesátých letech, byli bývalými funkcionáři takzvaných demokratických stran jako Petr Zenkl a jiní. 

Neměli tušení, co se děje. Měl jsem z toho jedno poučení, že v exilu během krátké doby člověk ztratí 

cit pro to, jak se situace doma vyvíjí. Ano, bylo vysílání Rádia Svobodná Evropa, což bylo docela 

užitečné, přinášelo informace, ale politický vliv činnost neměla. Něco jiného je, kulturní činnost. 

Samozřejmě bez Svědectví, bez Pavla Tigrida, bez Rafaela Kubelíka a podobně bychom zřejmě 

vymizeli.  
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MS: Vámi zmínění propagovali českou ideu i kulturu.  

KS: Jak říkám, exil měl menší roli, než si komunisté mysleli, na to, co se doma děje. Člověk ztratí 

vazby.  

MS: Bez těchto lidí, majících dobrý vztah k Československu by Charta 77 nebyla Chartou.  

KS: Pomáhali, ale jednalo se o okamžik, kdy se zde něco vytvořilo.  

MS: Iniciativa musela přijít odsud.  

KS: Musela být zde. Exulanti mohli pomáhat. Leckdo pomáhal. V první řadě Pavel Tigrid, ale důležité 

bylo, aby zde něco vzniklo. 

... Disent ...   

MS: Jak se díváte na malou, nepočetnou skupinu disidentů? Jednalo se o ostrov „pozitivní deviace“? 

KS: Bylo to nesmírně důležité. Všechny disidentské organizace, byť byly prolezlé agenty státní 

bezpečnosti.  

MS: Jednalo se o bývalé komunisty ...  

KS: Mnoho lidí mělo tento znak. Byly dvě skupiny. Jedna, která se odvrátila od ideálů svého dětství. 

Druhá byla reprezentována Obrodou. Lidé v ní setrvali ve svých starých představách. Pouze usilovali o 

„lidskou tvář“ režimu, což možné nebylo.  

MS: Jednalo se o iluzi. Soudíte, že lidé kolem Charty pomohli k snazšímu přemostění z totality 

k obnově demokracie?  

KS: Samozřejmě, že k tomu přispěli.  

MS: Můžeme říci, že zahraničí vnímalo tyto lidi jako hodné partnery pro jednání. Došlo k setkání na 

francouzském velvyslanectví s prezidentem Mitterrandem.  

KS: Pochopitelně, že byli očekáváni. Pamatuji si, spousta počestných emigrantů odmítala to, co se u 

nás dělo, jelikož v tom bylo angažováno příliš mnoho komunistů. Vzpomeňte, kolik komunistů, jako 

byl Čalfa, hrálo významnou roli?     

MS: Kdyby v roce 1989 došlo k prudkému oddělení, nedošlo by k hladkému předání moci.  

KS: Václavu Havlovi se podařilo stmelit nejrůznější skupiny, ať se jednalo o katolíky, ať to byli bývalí 

komunisté, reformní komunisté, liberálové a podobně, co zde existovalo. On je dal dohromady, což 

byl jeho velký výkon. Tato práce nesmí být zapomenuta. Bez něho by se přechod nepodařil. Také 

k tomu přispěla státní bezpečnost, poněvadž tím, že poté – koncem sedmdesátých a osmdesátých let 

– se dostali do stejných vyšetřovacích cel v Bartolomějské a do vězení lidé z nejrůznějších směrů. Tak 

ti, kteří tenkrát vyšli z komunistické strany, zjistili, že katolíci nejsou tmáři, o nichž vždy mluvili, že se 

jedná o rozumné, otevřené, hrdinské lidi. Zase katolíci, zarytí pravičáci, zjistili, že někteří komunisté 

jsou také idealisté, také usilovali o nápravu věcí. Řekl bych, že Václav Havel a společné vězení velice 

pomohlo.  
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MS: Musel se hledat společný jmenovatel.  

KS: Ne snad hledání jmenovatele, ale okolnosti dopomohly k tomu, že si sebe lidé začali vzájemně 

vážit.  

... Demokracie ...  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, jak vnímáte obnovu demokracie? Jak sám si demokracii definujete?  

KS: Vzpomínám si na Tomáše Garrigue Masaryka, který jednou pravil: „Demokracii bychom měli, 

kdybychom měli demokraty.“  

MS: Zkrátka pětadvacet let jsme se snažili budovat formu. Máme svobodné volby, svobodná média, 

možnost participace v politických stranách, veřejném prostoru.  

KS: Některé výsledky voleb, jak vidíme, nám říkají, že musíme leccos dohánět.  

MS: Rozhodně, demokracie přece není jen konečný stav, ale proces.  

KS: Souhlasím s vámi.  

... První republika ...  

MS: Zmínil jste Tomáše Garrigue Masaryka, jak vnímáte význam odkazu první republiky?  

KS: Něco vám povím.  

MS: Jednalo se o demokratické období.  

KS: Větší působnost byla za dob totality, kde první republika byla světlý odkaz, na který jsme se 

všichni vztahovali. Mnoho jsme nevěděli o jejích záporných stránkách, byť existovaly.   

MS: Příliš jsme si to období idealizovali.  

KS: Jednalo se o jediné, které jsme měli, a Masaryk byl nezpochybnitelnou autoritou. Rychle to 

vymizelo po roce 1990. V zásadě jsme Masarykovy zásadní ideály bleskurychle opustili.  

MS: Nebát se a nekrást!  

KS: Za prvé jsme naprosto opustili myšlenku Československa. Na ni jsme se vykašlali. Za druhé jsme 

zkrátili jeho „nebát se a nekrást“ na: „nebát se krást“. V současnosti situace dospěla k tomu, aby se 

člověk bál momentů, kdy nekrade.  

MS: Čestný člověk je tím, kdo nám pěkné prostředí kazí.  

KS: Když jdete na Hrad, když vstoupáte do patra, je tam velká socha Masaryka. Je však bez nohou. 

Víte proč?  

MS: Bohužel ne.  

KS: Aby nekopal všechny, kteří tam chodí. 
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MS: Zkrátka, milá pojistka. Sluší se ještě připomenout, že například prvorepubliková demokracie byla 

mnohými oceňována. Jedním z nich byl i britský myslitel rakouského původu Karel R. Popper.  

KS: Byla poměrně dobrá, jelikož na východ od Rýna mimo Švýcarska žádná demokracie nebyla. 

Nebyla v Rakousku, v Uhersku, v Polsku. Tam vládli plukovníci. V Rumunsku, v Bulharsku též. V tom 

jsme byli světlý ostrůvek. Nedostatky měla. Neuměli jsme se vypořádat ani s německým, ani se 

slovenským problémem. Sociální otázku jsme neřešili dobře. Byli jsme velcí šovinisté. Jednalo se o 

vady systému.  

... Elity ...  

MS: S první republikou jsou spojeny i intelektuální elity. Soudíte, že důležité pro demokracii jsou elity?  

KS: Samozřejmě, ty zanikly. Havel jí do jisté míry byl. Jeho rodina hrála za první republiky výraznou 

roli. Tam či onde byla nějaká rodina. Ve skutečnosti to vše zaniklo. Nesmíme zapomenout, ... 

MS: ... že jsme vyhnali šlechtu.  

KS: Tu jsme odstranili a zatratili předtím. Úspěšně jsme se zbavili šlechty jako elity, pak měšťanské 

buržoazní elity. Mezi lety 1939 – 1949 jsme nejprve vymýtili židy, byť hráli důležitou roli. Mnoho nám 

toho nezbylo.  

MS: Můžeme říci, že po roce 1989 elita nebyla elitou.  

KS: Nebylo nic. Když jsem nastoupil jako kancléř Václava Havla, člověk, který maturoval ve svobodě, 

byl již dávno v důchodu. Existoval ohromný rozdíl mezi Německem, Rakouskem a jinými zeměmi. 

Nacisté vládli 12 let, v Rakousku pouhých 7. Do vlády přišli ti, kteří nepadli, nezahynuli v koncentráku. 

Například Adenauer a jiní měli již zkušenosti z Výmarské republiky. V Rakousku totéž. Fügell byl 

vůdcem selského hnutí v předválečné době. Franz Olah byl významný odborářský předák za třicátých 

let. Bruno Kreisky též. Zkrátka oni měli zažitou demokracii. Zde ji neměl nikdo.  

... Demokracie jako idea ...  

MS: Demokracie byla nematerializovaná idea, a proto její obsah každý definoval sám.  

KS: Samozřejmě. Znáte historku Jana Masaryka o anglické demokracii?  

MS: Ano, ale můžete ji zopakovat. Jistě bude pro druhé inspirací!   

KS: Masaryk byl velvyslanec ve Velké Británii a jednou se svého známého zeptal: „Jak dokážete 

vládnout v Anglii? Nejste republika, jste monarchií, nemáte ústavu a jste perfektní demokracií?“ 

Angličan mu odpověděl: „Je to jako s anglickým trávníkem. Musíte zasít, postříhat, polévat, postříhat. 

Když toto děláte 300 let, máte perfektní trávník. S demokracií je to stejné.“  

MS: Zkrátka u nás jsme demokracii měli pouze dvacet let!   

KS: Ani ne celých dvacet let! Chyběli nám právě demokraté. Jednalo se i o naši první republiku, a 

proto Masaryk říkal, že bychom potřebovali padesátiletý vývoj v klidu.  

MS: Střední Evropa je centrem různých proudů. Bohužel jsme to v tomto ohledu „odnesli“.  
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... Dialog a demokracie ...  

MS: Demokracie je též dialog. Jak jsme si jej podle vás osvojili v rámci společenského obcování, ale i 

v rámci realizace politiky?  

KS: Částečně! Dialog je u nás vzácný. Máme spíše paralelní monology. To vede k přešlapování. 

Masaryk říkal: „Demokracie je diskuse.“ Té ještě nejsme opravdu schopni.  

... Člověk a demokracie ...  

MS: Dobrá, jak vnímáte účast člověka v demokracii? Jakého tento systém potřebuje? Kritického, 

dostatečně sebekritického, schopného realizace záměrů, odvážného? 

KS: Můžeme definovat ideály, ale takového nenalezneme. Svatých je zatraceně málo! Řekl bych, že 

budu klidnější, když zde několik generací vyroste ve svobodě. Generace, která vyrostla za totality, 

měla nalomenou páteř. Podstata totalitního systému je – na rozdíl od vojenské diktatury – že si 

nenechá nikoho. Nejsou to pouze přívrženci, stoupenci, ale i opozice. Vše jde jedním směrem. Nikdo 

z toho nevybočí, aniž by tím byl těžce poznamenán.  

MS: K tomu, abychom se oddělili od minulosti, musí být odpovídající ochota.   

KS: Musíme si říci pravdu. Musím říci, že pokrok pětadvaceti let existuje. Když se dívám na knihy o 

našich dějinách, jsou mnohem objektivnější, než jsem si představoval.  

... Občanská společnost a demokracie ...  

MS: Pokročme dál. Jak vnímáte význam občanské společnosti? 

KS: Existuje, ale měla by být silnější. Angažovanost lidí je příliš malá. Vidíme to i na malé účasti ve 

volbách.  

MS: Myslíte si, že lidé začínají uvažovat v kategoriích „my“ a „oni“?  

KS: Bohužel, toto nadále zůstává.  

... Politika ...  

MS: S demokracií souvisí politika. Jak vy sám k ní přistupujete? Pojímáte ji jako službu, správu obce?  

KS: Byl jsem vychován v myšlence služby. Rodiče mně ji vtloukali do hlavy a ovlivnila mne. Říkali mi: 

„Máš jisté přednosti, jméno, jmění. To tě dělá povinným sloužit.“  

MS: Soudíte, že podobně na ni nahlíží i ostatní lidé?  

KS: Nevím, já se jich neptám! 

MS: Asi lze konstatovat, že před rokem 1989 byla účast v politice (být součástí komunistické strany) 

předpokladem dobré kariéry.  

KS: Tak tomu je z části i dnes. Lidé jdou do politiky, aby měli ulehčenou kariéru. Tak tomu je všude na 

světě.  
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MS: V minulosti bylo kolem půl druhého milionu občanů v komunistické straně. Dnes je straníků pouze 

zlomek.  

KB: Bohudíky.  

MS: Vždyť účast je problémem.  

KS: Člověk nemusí být v politické straně. Máme nesčetné možnosti sloužit. Nemusí to být zrovna 

v politice. Když jsem v Sokolu nebo v hudebním spolku či hasičů, dělám stejně užitečnou činnost a 

někde užitečnější práci než politik.  

MS: Souhlasím, ale problém je, že u některých stran došlo k nezdravému propojení ekonomiky a 

politiky. Zkrátka kapitál si kupuje politiky.  

KS: Jasně! Kapitál vlastní jednu stranu.  

MS: Člověk, který kapitál zastřešuje, dělá ministra financí.  

KS: Jedná se o nejpodařenější záležitost! Větší část svého života jsem provozoval lesnictví a 

zemědělství. Vím, že tento hospodářský odbor je v Evropě nejvíce závislý na státních dotacích. Když 

jeden z největších podnikatelů v oboru se stane ministrem financí, je to stejné, jako když majitel 

pohřebního ústavu se stal generálním ředitelem Obilního monopolu. Nejedná se o střet zájmů, ale 

perfektní soulad zájmů.  

MS: Nemyslíte si, že kapitál může narušovat demokracii?  

KS: Kapitál ne. Kapitál nemá vlastnosti. Kapitál nerozhoduje. Záleží, kdo jím disponuje. Peníze můžete 

využít kladně, nebo záporně. Kapitálu nic nevytýkám. Jedná se o prostředky.   

MS: Čím podle vás trpí česká politika, když se podíváte na pětadvacetileté období? Její proměny jste 

mohl provozovat z Hradu, mohl jste jako senátor, jako poslanec, jako ministr zahradničí. Netkví 

problém v tom, že se hodně hovoří a málo koná?  

KS: Takový stav je všude. Řekl bych, že bohužel zde šlo k něčemu jinému. V devadesátých letech a 

prvnímu desetiletí tohoto tisíciletí se rozkvétal byznys. Mladí, nadaní lidé šli do byznysu nikoliv do 

politiky. Rozumím tomu. Život politika je mizerný. Nemáte víkendy, jelikož musíte vyjíždět do oblasti, 

kterou zastupujete, většina večerů je pryč, ... 

MS: ... rodina trpí, ... 

KS: ... když nekradete, jste mizerně placený, a proto se rozpadávají rodiny. Jedná se o jeden ze 

symptomů a výběr je asi takový, jaký je. Možná si pamatujete na víno, který se nazvalo Pražský výběr. 

Ten je dodnes v Parlamentu.   

MS: Snad kromě vás, ne?  

KS: Tak skvělý také nejsem.  

MS: Jak se díváte na aktivity pana Karla Janečka, matematika, který usiluje, aby se do špičkové 

politiky dostali ti schopní. Jde o to, že demokratický systém generuje populisty a ty, kteří se rádi 

podbízejí.  
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KS: U něj si nejsem jist, co opravdu chce, kdo za ním stojí, a to je zásadní otázka.  

MS: Kultivace české politiky je otázkou let.  

KS: Jedná se o drobnou, letitou práci. Někdy to trvá 100 let. Přičemž nezoufám. Podívejte se, koncem 

osmnáctého století jistý Josef Dobrovský psal první českou mluvnici. Psal ji německy. V úvodu napsal, 

že to dělá s vědomím, že zanikneme jako polabští Slované. Chtěl, aby vnuci alespoň měli tušení o 

jazyku svých předků. 100 let na to jsme měli univerzitu, měli jsme vyspělá gymnázia, jazyk, který byl 

úplně moderní, způsobilý pro vědu, literaturu, ...  

MS: ... následně Jaroslav Seifert v něm psal básně, zkrátka, kultura kvetla.  

KS: Během 100 let došlo k úplné změně národa. Nezoufám!  

MS: Změna není bez oběti možná.  

KS: Ne, ale jednalo se o drobného českého kantora, který hladověl, a toto dokázal.  

MS: Opět se nám objevuje nutnost oběti.  

... Kapitalismus ... 

MS: Postupme dále, a to ke kapitalismu. Jak vnímáte obnovu tohoto hospodářského řádu? Žil jste 

v Rakousku, kde tržní hospodářství je čímsi běžným. Považujete kapitalistický pořádek za cosi 

přirozeného?  

KS: Víte, nemluvil bych v těchto starých pojmech. Nemají smysl. Hovořil bych o tržním hospodářství, 

které je vyspělejší formou. Je to cosi jiného než „manchesterský kapitalismus“. Myslím si – a tady 

bych na rozdíl od jednoho významného politika mluvil ne o tržním hospodářství bez přívlastku, ale o 

sociálně tržním hospodářství. V každé zemi to bude jiné. Je to jiné ve Švédsku, v západním Německu 

je to jiné, v Rakousku též. Bez sociálního rámce to nejde!  

MS: Právě jsme zde měli reformátora, který toto prosazoval.  

KS: Ano, jednalo se o počátek, ale pro budoucnost to není nosné.  

MS: Sám člověk, jenž prosazoval tržní hospodářství bez přívlastků, byl sociálně citlivý.  

KS: Ano, byla citlivý. Sám nedodržel, co říkal.  

MS: Z vašeho pohledu to bylo dobře, či špatně?  

KS: Musel mít určitý cit. Kdyby dělal, co říkal, dostali bychom se do velkých problémů. Dalším 

nedostatkem bylo, že neznal rozdíl mezi čistými a špinavými penězi, ...  

MS: ... což zásadně poznamenalo transformační období.  

KS: Jednalo se o otevření vrat.  

... Kroky reformy ...  

MS: Sluší se říci, že to přišlo až pak. Co byste vytkl krokům obnovy tržního hospodářství?  
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KS: Reformě ano. Matka, která byla moudrá žena, znala gestapo a StB. Znala Jana Masaryka i 

Churchilla. Říkala: „Já jsem dvacáté století viděla. Věř mi, největší zločiny se dělaly z ješitnosti.“ Zde 

byl papež tržního hospodářství, který věděl vše nejlépe. To jej trochu poznamenalo. Samozřejmě, že 

se dělaly chyby. Například při privatizaci nám všichni radili: nejprve vytvořte burzu a pak dělejte 

privatizaci. My jsme postupovali opačně. Vždy jsme volili „českou cestu“, a to bylo neštěstí. Museli 

jsme dělat chybné zákony, místo abychom se posadili a studovali rakouské, švýcarské příklady a 

vytvořili pro kapitalismus zákonný rámec. Komunisté na to nebyli připraveni a svět se od první 

republiky vyvíjel. Ne, my jsme byli příliš namyšlení, a to nás též poškodilo. Jestli zde někdo něco 

připravoval, aby byla možnost se obohatit, je jiná otázka.  

MS: Je vhodné se zeptat, zdali jste souhlasil s tím, aby významné české podniky byly propojeny se 

zahraničním kapitálem, jako se tomu stalo ve společnosti Škoda Auto?  

KS: Bez toho by to možné nebylo. Bez velkých investic, technických znalostí to nebylo možné. Bylo 

zbytečné, že se některé podniky prodaly se za babku. Typickým příkladem byly pivovary.  

MS: Také cukrovary.  

KS: V celé Evropě byla utlumena výroba cukru. Když se vrátím k pivovarům, jejich prodej byl 

„jedinečný“. V pivovaru jste žádné zahraniční znalosti ani kapitál nepotřeboval, jelikož vydělávaly.  

MS: Vydali jsme se „českou cestou“.  

KS: Jednoduše jsme se svlékli.  

MS: Co jste říkal například restitucím? Byly výrazem spravedlnosti. 

KS: Musíme uvést, že se jednalo o omezenou restituci. Nevyšli jsme mnohým vstříc. Václav Klaus byl 

největší protivník restitucí.  

MS: Ty se též táhly a táhnou.  

KS: Byl inženýr „lidských duší“. Chtěl realizovat svou představu kapitalismu na zelené louce, jež je 

nezatížen právem a jinými okolnostmi. Sám mi v devadesátých letech říkal, že je proti restitucím, 

nevidí důvodu, proč bychom se měli k tomu vracet. Jeho zásadní chyba byla, že neměl žádné ponětí o 

právu a nemá do současnosti.  

MS: Je zvláštní, že tento člověk zastával zásadní funkce a k důležité komponentě společnosti se staví 

neználkovsky.   

KS: Byl inteligentní a byl odhodlán se od počátku uchopit moci.  

MS: Síla moci zvítězila nad významem práva.  

KS: Po pravdě řečeno, málokdo zde o to měl tušení.  

MS: Dobrá, soudíte, že restituce pomohly – alespoň z části – nahradit škody, které vznikly zabavením 

majetku minulým režimem?  

KS: Bez nich by země vypadala jinak. Tím, že jsme na počátku začali vracet domy, časem byly 

opraveny. Města máme opravena. Jsou země, kde restituce nebyly a procesy se táhly dlouho. 
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Například v Budapešti to můžete vidět. Restituce byla naprosto nutná. Jsem přesvědčen, že byla 

dobrá a zbytečně omezená tím, že se neuznávaly akciové společnosti z minula. Z mého pohledu se 

opravdu jednalo o zásadní chybu. Pak přišla náhrada ze zahraničí.  

... Hodnoty ...  

MS: Obraťme list. Jaké hodnoty podle vás potřebuje demokracie a kapitalismus?  

KS: Nebát se, nekrást, nejednat v předklonu.  

MS: Jednání v předklonu jsme, bohužel, charakterističtí.  

KS: S tím se však musíme vypořádat!  

... Integraci na Západ ...  

MS: Jak jste vnímal integraci do západních struktur?  

KS: Bylo to nanejvýš nutné. Nejen kvůli naší bezpečnosti, ale kvůli hospodářskému úspěchu. Nutné 

investice a možnosti našeho exportu byly dány tím, že jsme nyní součástí Evropské unie. Po pravdě 

řečeno - pro bezpečnost byl podstatný hospodářský úspěch. Nic na světě není více zbabělé než 

peníze. Tudíž první velké investice přišly, když jsme se stali členem Severoatlantické aliance. Na 

základě toho si investoři řekli: zde je bezpečí, jdeme do toho.   

MS: Soudíte, že využíváme možností z propojení hospodářství? Někteří lidé namítají, že část průmyslu 

je využívána jako montovna.   

KS: Mohli bychom na tom být lépe. Mnoho se ukradlo. Dělaly se špatné investice, „porcoval se 

medvěd“ zkrátka všechny tyto nehezké věci. Celkem vzato - podívejte se na naši zem, podívejte se, 

jak vypadala před dvaceti, pětadvaceti lety. Vzestup je pozoruhodný. Po pravdě řečeno, jak se rodil 

německý hospodářský zázrak? Němci byli pracovití, nekradli a z toho něco udělali. Češi, kteří dokázali 

tento vzestup, dokázali mít zdravý export. Když se podívám, kolik zde bylo ukradeno, země je stále 

dostatečně bohatá. To je ten zázrak!  

... Minulost ...  

MS: Ještě bychom neměli opomenout otázku vztahu k minulosti. Dotkl jste se toho na počátku našeho 

dialogu. Co soudíte o skutečnosti, že je zde stále strana, která navazuje na minulost?  

KS: Podívejte se, je to ostudné, nicméně se pamatuji, že v šedesátých a sedmdesátých letech měla 

strana bývalých fašistů stejný počet voličů jako je u našich komunistů. V Německu se nepodařilo na 

rozdíl od Itálie mít jednu stranu, ale byly tam různé pravicové strany. Dohromady to dalo patnáct 

procent. Toto mně neznepokojuje.  

MS: Soudil jste, že tato strana postupně „vyhyne“, nebo zde pořád budou lidé, kteří budou usilovat o 

hospodářství řízené státem?  

KS: Bude dlouho trvat, než jejich síla bude menší.  

MS: Problém je, že lidé chtějí změny rychle.  
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KS: Bohužel to nejde. Když začínáte popravami jako nacisté, potřebuje to svůj čas.  

... Vize ...  

MS: Jelikož se čas našeho dialogu chýlí ke konci, zeptám se. Soudíte, že tato země potřebuje 

dlouhodobou vizi, na níž by se shodla politická většina?  

KS: Kdybychom se uskrovnili a řekli: chceme mít normální právní stát, fungující demokracii, jež bude 

počestně spravovaná, byl bych docela spokojen. Více bych nečekal.  

... Budoucnost ...  

MS: Jakou vidíte budoucnost této země v rámci Evropské unie a globalizovaného světa?  

KS: Zůstaneme malý stát. Popravdě řečeno, přežijeme pouze v rámci Evropské unie.  

MS: Nestaneme se „ostrovem“.  

KS: Nejsme jím. Kdybychom byli Island, měli bychom alternativy.  

MS: Nejsme Švýcarsko.  

KS: Z toho též musíme vycházet. Význam českých bank na rozdíl od Švýcarských je poněkud omezený. 

Nemáme též ohromný farmaceutický průmysl. Zkrátka Švýcaři nahromadili velký kapitál v bankách 

během posledních sta let.  

MS: Začali jsme v roce 1989. 

KS: Švýcarsko je jiná země. Můj zesnulý bratr mi vyprávěl, jak byl jednou v Basileji u jedné významné 

patricijské rodiny. Byl v jejich domě a v jednom zastrčeném koutě viděl obraz Hanse Holbeina. 

Úžasem se na něj díval. Následně se zeptal paní domu: „Podívejte se, proč je tam zastrčený?“ Paní 

mu odpověděla: „Visí tam od té doby, co si jej náš pradědeček od Holbeina objednal. On si jej tam 

pověsil a od té doby tam visí.“ Můžete si v Čechách představit dům, kde by obraz zůstal viset?  

MS: Asi těžko v kontextu naší historie. Děkuji vám za milá slova.  

 

 

Dialog o transformaci s Jiřinou Jílkovou3,4:  

MS: Než začneme hovořit o transformaci v obecné rovině, rád bych se zeptal na otázku týkající se 

přímo vaší osoby. Jak vás zastihl revoluční rok a co jste si od něho slibovala?  

JJ: Mě zastihl jako matku malého dítěte.  

                                                           
3
 Jiřina Jílková *1959, česká ekonomka, vysokoškolská pedagožka. Hlavní obor jejího zájmu je ekonomika 

životního prostředí. Přispěla do dialogů Hovory o ekologii (2000).  
4
 Dialog byl nahrán v pondělí 8. Listopadu 2010 v dopoledních hodinách v prostorách společnosti Jiřiny 

Jílkové IREAS, Štěpánská 16, Nové Město, Praha 1.  



 
 

15 
 

MS: Věnovala jste se rodičovským povinnostem. Jak jste vnímala děje ve společnosti, například zdali 

jste to nevnímala jako otevření možností? Nyní nám nikdo jiný vládnout nebude, vše závisí na naší 

aktivitě, kterou vyvineme. Nebo to bylo cosi jiného?  

JJ: Osobně jsem byla nadšená. Jako matka malého dítěte jsem byla stranou. Opravdu jsem se snažila 

věnovat rodině. Musím říci, že pro lidi, kteří byli na škole, to přišlo neočekávaně.  

MS: Jste ekonom a ten je člověkem, jenž vidí nejen to, co je před ním, ale také to, co je „za“.  

JJ: Ani politikové nečekali tak rychlý zlom a ekonomové jej také nečekali.  

MS: Je zřejmé, že krach východního bloku, krach socialismu nepředvídali ani lidé, kteří se věnovali 

specifickému oboru, jakým byla sovětologie. Je dobré se zeptat: Vy jste byla spojena s Vysokou školou 

ekonomickou? Jak tam probíhaly procesy změn? Tážu se proto, že onen převrat je spojen se studenty - 

ti dali prvotní impuls, ti byli pomyslnou kuličkou, která rozpohybovala to ostatní. Díky nim se daly do 

pohybu procesy, které byly z říše snů.  

JJ: Vzpomínám si, že v té době jsem na škole měla seminář a studenti říkali, že jdou na akci na 

Albertově. Smáli jsme se a říkali jsme, aby se vám tam hlavně něco nestalo.  

MS: A stalo se …  

JJ: Poté si vybavuji spoustu studentských akcí, schůzí a zasedání, na nichž studenti počali být velmi 

aktivní. Studenti začali pořádat setkání, schůze. Vzpomínám si též na velmi kuriózní a z dnešního 

pohledu směšnou schůzi k dokumentu nazvaném „Několik vět“, kterou jsme měli. Tehdy tam přišel 

stranický tajemník Prahy 3. Byl to malý a obtloustlý člověk. V mých očích to byl absolutní hlupák. 

Vzpomínám si, že jsem si psala jeho teze.  

MS: Co myslíte pod spojením hlupák?  

JJ: To byl člověk velmi hloupý. Bylo to v sérii schůzí před listopadem 1989. Po Listopadu to ovšem 

byla zajímavá setkání se studenty. Vnímám to, jako by najednou studenti začali …  

… Známky pasivity …  

MS: … „přemýšlet“, být politicky uvědomělí. Dříve byli studenti tiší, a nyní začali projevovat svou 

aktivitu. Říká se o českých studentech ve srovnání s ostatními, že jsou málo aktivní, že jsou schopni 

spíše pasivně přijímat, co je jim předkládáno, než aby byli ochotni diskutovat. Vy jste v tomto ohledu 

viděla příslib do budoucna? Studenti, mladí lidé začnou brát život do svých vlastních rukou a nebudou 

vystaveni manipulativnímu tlaku druhých.  

JJ: Ani bych nešla tak daleko, že bych to viděla jako příslib do budoucna. Vzedmutí aktivity a 

sebevědomí studentů bylo velké. Máte pravdu v tom, že čeští studenti jsou málo sebevědomí a příliš 

se neangažují. My jsme vedeni k tomu, že neprosazujeme svůj názor. Nejsme vedeni k tomu, že 

pokud daný názor prosazujeme či prezentujeme, musíme to dělat noblesně a v klidu.  

MS: Do analýz vkládáme emoce?  

JJ: Ano, identifikujeme protivníka, kdo má jiný názor. Obávám se, že to přetrvalo do dnešních dnů.  
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MS: To je ale špatné, že? Je to snad výraz uzavřené společnosti, v níž se hledá vnitřní nepřítel? 

JJ: Víte, to je též otázka školského systému. Jde o systém výuky, o vedení k vyjadřování samostatného 

názoru. To se hodně zlepšilo, ale my to vnímáme ve škole do dnešních dnů.  

… Škola …   

MS: Dobrá, to byla politika, ale co školství, jaká byla dříve výuka? Lidé se museli učit teze 

charakteristické pro režim, tj. Lenin, Marx. Kdo prošel vysokoškolským vzděláním, musel to do sebe 

pohltit, byť s tím nesouhlasil. Pokud to porovnáte s dneškem, myslíte si, že jsme ušli velký kus cesty?  

JJ: Víte, já jsem studovala vysokou školu v zahraničí, a to ve východním Německu v Rostocku. Ta byla 

více technicky zaměřená. Ano, v kurzech marxismu – leninismu jsme opakovali teze, ale přírodovědné 

vzdělání v těch kurzech, řekla bych, bylo standardní, sneslo by srovnání se současností. Moje 

vzpomínka a kritická reflexe se vztahuje především ke středoškolskému a základnímu školství.  

MS: Tam vidíte počáteční nedostatky, které se posléze projevují na vysokých školách?  

JJ: S velkou úctou vzpomínám na středoškolské profesory. Pocházím z Poličky. To bylo malé město, 

kde bylo několik velmi vzdělaných osobností pamatujících první republiku. Byli to lidé s velkým 

rozhledem, velkorysostí, ale celý systém vzdělání a atmosféra na základní a střední škole byla taková, 

že kdo vyčuhuje a kdo se příliš ptá, je eliminován. Vzpomínám si na reakci jednoho učitele, který mi 

řekl, že takové dotazy jsou nevhodné. To mě osobně hodně zasáhlo.  

MS: Nu, pokud se člověk neptá, nerozvíjí se.  

JJ: To bylo klima školy, ale nejen té školy. To bylo klima systému vzdělávání. Osobně si vzpomínám, že 

jsme nikdy nedělali prezentace, nikdy jsme nebyli vyzváni, abychom si aktivně sehnali informace, …  

MS: … a tím se aktivně účastnili výuky.  

JJ: Ano, také jsme si nehledali zdroje. Někdo nám to odpřednášel a my jsme to měli přijmout.  

MS: Toto není dobré pro demokratický systém, že?   

JJ: Soudím, že rysy systému rakousko – německo – uherského stále doznívají.      

MS: Dobrá, lidé, kteří v Evropě studují, mají možnost se setkat s jinakostí, s mnoha národnostmi, 

jejichž přístup ke vzdělání je odlišný. Svět je v tomto ohledu svobodný, je zde jiná situace než před 

desítkami let. Díky svému zkoumání jsem mohl hovořit s profesorem Janem Kmentou a profesorem 

Kánským, podle nich by člověk měl v dobrém využít „agresivitu“, aby se prosadil. Slovo agresivní 

užívali, nicméně jsem navrhoval volit slovo asertivní, třebaže někdy asertivita přerůstá v agresivitu. 

Jsou lidé, kteří nejsou zvyklí na konkurenci, a podle toho také vypadá. Dobří kantoři by měli onu 

zdravou konkurenci podporovat, aby jejich studenti byli úspěšní.  

… Síla aktivity …  

MS: Říkala jste, že minulý režim eliminoval ty, kdo měli zájem o věci, kdo měli zájem se osobně 

rozvíjet, s čímž souvisí kritické uvažování. Tak tomu tedy bylo i na škole, kde nyní působíte?  
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JJ: Na Vysokou školu ekonomickou jsem přišla až v roce 1983. Učila jsem spíše technické obory. 

Tehdy se zde přednášel kurz rostlinné výroby.  Ano, to se učilo v rámci oboru ekonomika zemědělství. 

K ekonomii jsem se dostala až v roce 1988 při přípravě kurzu Ekonomika životního prostředí.  

MS: Toto člověka překvapuje, že někdo mohl na Vysoké škole ekonomické přednášet cosi, co je 

bytostně spjaté s jiným oborem. Dobrá, tento kurz byl určen pro lidi, kteří pracovali v zemědělství?  

JJ: Právě zde byl obor ekonomika zemědělství, a to se učilo v rámci něho. Pokud si vzpomínám, tak 

tam bylo více takových předmětů. Byla to tehdy Fakulta výrobně ekonomická. I v jiných oborech byly 

technicky definované předměty. Lidé se mohli setkat třeba se zbožíznalstvím.  

MS: Ano, zbožíznalství již studovali lidé, kteří prošli obchodní akademií. Takové předměty měly 

praktické uplatnění. Člověk může být mile překvapen, pokud to srovnávám s dneškem. Žádná 

rostlinná výroba se na VŠE neučí a člověk se může divit, že životnímu prostředí se věnuje jen malá část 

v porovnání s tím, jaké všechny obory se tam daly i dají studovat.  

… Studenti …  

MS: Dobrá, jací byli studenti, když jste měla možnost tam učit?  

JJ: Řekla bych, že tam zásadní rozdíly nebyly.  

MS: Ona šeď, která byla charakteristická pro normalizaci, se tam také objevovala?  

JJ: Byla, ale je tam i do dnešních dnů. Víte, ve skupině studentů je vždy dvacet procent lidí, kteří mají 

otevřenou mysl a jsou kreativní. Poté je dvacet procent těch, kteří vcelku disciplinovaně, někdy 

možná trochu pasivně, ale svědomitě převezmou poznatky, jsou ochotni je nějakým způsobem 

reprodukovat, osvojit si je. Poté je třetina lidí, kteří více či méně nepokrytě dávají najevo, že 

„proplouvají“ systémem.      

MS: To je ale nemilé černé pasažérstvo. 

JJ: Ano, tak tomu je. Na VŠE je toto prakticky neměnné rozdělení studentů.  

MS: Lze namítnout, že je to nemilé zjištění. Člověk si může říci, že studium na vysoké škole je 

svědomitá příprava studenta na život. To není prodlužování si mládí, to je investice. Je zvláštní, že se 

to nezměnilo, že to bylo za socialismu, a je tomu tak i dnes.  

… Kvalita škol …  

JJ: Vysoká škola ekonomická je školou manažerskou, a já znám školy i technického typu, jelikož hodně 

spolupracuji s kolegy, kde je určitá tendence, aby se tam směřovali studenti takového „smart“ 

manažerského typu. K jejich profilu patří, že jsou nejen chytří, ale i vychytralí.  

MS: Onu vychytralost přikládáte lidem, kteří spíše systém zneužívají a parazitují na něm?  

JJ: Ano, to je možné, ale je to pouze pár procent studentů.  

MS: To znamená, že VŠE jako škola univerzitního typu mající „černé pasažéry“ by se měla spíše 

zaměřit na tvorbu onoho „průměru“ či na lidi, kteří jsou tvůrčí a jsou ochotni o věcech hlouběji 

přemýšlet, jít si za svým a neproplouvat. Někdo to po dvaceti letech může považovat za smutné 
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zjištění, jiný za logickou daň, že se rozšířil počet studentů, kteří poptávají ekonomické vzdělání. Je to 

zkrátka též výsledek „masifikace“, jež přišla do této společnosti. 

JJ: Upřesnila bych vyznění toho, co jsem řekla. Profil studentů se nějak významně nezměnil. Ti, kteří 

přicházejí na školu, třetina jsou otevřené hlavy, třetina jsou ti, kteří svědomitě pracují, a třetina jsou 

černí pasažéři. Na VŠE se systém výuky v mnohém změnil, ale v něčem se zase tolik nezměnil. Určitě 

studium na vysoké škole poskytuje studentům mnohem více šancí. Ten, kdo chce jít směrem využití 

šancí, má cestu otevřenou.  

MS: Tím myslíte skutečnost, že člověk má možnost jezdit do zahraničí, … 

JJ: … může studovat v němčině, může studovat v angličtině. Je ale řada studentů, kteří to vůbec 

nevyužívají.  

MS: Shodou okolností jsou lidé v Čechách na tom tak časově dobře, že při svých studiích si ještě 

přivydělávají. Jsou zaměstnaní. To však dříve nebylo možné v minulosti.  

JJ: Myslím si, že trh práce nebyl tak flexibilní, aby tehdy studenti mohli pracovat.  

MS: Před rokem 1989 takové možnosti nebyly, byly restrikce.  

JJ: Za mé doby nebyly. Rozhodně nebyly možnosti krátkodobých brigád. I kdyby studenti chtěli, 

nebylo to možné.  

MS: Domníváte se, že podobný vzorec studentů je na Univerzitě Karlově či na jiných vysokých školách 

univerzitního typu v Čechách, či VŠE je v tomto ohledu výjimkou?  

JJ: Soudím, že vzorec je podobný. Určitou výjimku mohou představovat obory studia matematiky na 

Matematicko - fyzikální fakultě UK, kde si nějakého černého pasažéra těžko dokážu přestavit.  

MS: To je ale jiná třída? 

JJ: Ano, ale také specificky zaměřený druh vzdělání, kde podobný přístup narazí na vytěsňovací 

mechanismus. Jinak bych řekla, že je to do jisté míry obecně znakem studentů. To není pouze u nás, 

sleduji německou literaturu a diskusi s německými kolegy, tam tento profil je podobný.  

MS: Dobrá, západní Německo netrpělo takovým režimem a neprošlo změnami, jimiž musela projít 

česká společnost, třebaže západní Němci museli přijmout své východní bratry. Můžeme se setkat 

s postojem, že to s onou proměnou příliš nesouvisí.  

… Kritika školství …  

MS: Tážu se na školství proto, že jste napsala v roce 2005 velmi kritický článek. Česká vzdělávací 

soustava se tam jeví v nepěkném světle. Školy, místo aby se věnovaly výzkumu, věnují se pouze 

vzdělávání. To z toho důvodu, že zde nejsou patřičné kapacity těch, kdo by daný výzkum prováděli. 

Soudíte, že to bylo také příznačné i pro minulý režim? Minulost determinuje budoucnost.   

JJ: My jsme v osmdesátých letech na pozicích asistentů, na pozicích těch, kdo dělali doktoráty, nebyli 

vedeni k systematické publikační práci v mezinárodních časopisech s patřičným impakt faktorem. 

Sama to vnímám jako velký deficit. To proto, že jsme jako dvacetiletí lidé neprošli tréninkem. Dnešní 
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doktorandi na západoevropských univerzitách tím tréninkem procházejí. To je problém, jenž se vleče 

dvacet let.  

MS: Kam se věci posunuly? Přešlapuje se na místě? Možná řeknete, že budoucnost je u mladých lidí. 

JJ: Pro budoucnost jsou důležití, ale my v akademickém prostředí říkáme, že úspěšná publikační 

činnost a vědecká činnost je záležitostí mezigenerační spolupráce. To nejlépe funguje, když pan 

profesor, docent, tedy člověk starší, který má kontakty, zkušenosti, vize, spolupracuje s týmem 

doktorandů a vzájemně se doplňují. Jedno bez druhého nefunguje dobře.  

MS: Dříve nebylo tolik doktorandů, kteří by usilovali o získání vědeckého titulu?  

JJ: Byli, ale nebyli jsme systematicky tlačeni k publikování ve vědeckých časopisech.  

MS: Proč to dřívější režim nevyžadoval, či lépe lidé, kteří byli součástí vědecké obce?  

JJ: Pohybovala jsem se v komunitě ekonomiky zemědělství, tam se v těch mezinárodních časopisech 

nepublikovalo, ale vím, že technici publikovali.  

MS: S tím také souvisí rozporné rčení: „publish or perish“. Mnozí čeští akademici to odmítají, protože 

to vede pouze k vytváření kvantity nad kvalitou. V takové Americe je to nezbytností. Lze se domnívat, 

že pokud člověk napíše nějaký významný článek, další publikování na toto téma může vést 

k rozmělnění tezí, které v tom článku uvedl.  

… Podíl v populaci …  

MS: Dobrá, hovořili jsme o vysokém školství. Školství obecně bylo charakteristické také tím, že do 

terciární sféry odcházelo malé procento lidí z populace ve srovnání s vyspělými demokraciemi. 

Soudíte, že to dělal režim záměrně, že zabraňoval lidem, kteří měli zájem mít vysokoškolské vzdělání, 

anebo v Československu nebyly prostředky na to, aby režim podporoval vysoké školství?   

JJ: Zřejmě oba důvody. Vysokoškolák je člověk, u něhož je pravděpodobné, že má vlastní názory a že 

se bude bouřit. Zase bych nebyla tak úplně kritická vůči socialistickému zřízení, již za Marie Terezie 

byli filozofové a lidé jim podobní považováni za potenciální buřiče.  

MS: Nu, ale díky buřičství se společnost posouvá dopředu. Kdybychom neměli buřičství, nebylo by ani 

národního obrození, první republiky, pokud bychom šli do minulosti.  

 JJ: Souhlasím s vámi. Z pozice autokratického, dominantního vládce je jasné, že není třeba buřičů, ale 

je třeba zdatných techniků a zdatných hospodářů.  

MS: I hospodář může být v dobrém slova smyslu buřičem. Stačí se podívat na Aloise Rašína, jenž za to 

seděl během první světové války, či na jasné postoje pana Karla Engliše, pokud se dotkneme české 

historie. Je dobré připomenout, že minulý režim se snažil preferovat dělnické pozice. Komunistická 

strana se považovala za stranu těch, kdo především hájí práva dělníků. To jsme ale odbočili. 

… Podoba školství …  

MS: Dobrá, vidíte ve školství nebezpečí, která mohou způsobit i pokles kvality vzdělání?  

JJ: Když bychom měli být konkrétní, jaké školství máme na mysli? Budu hovořit o vysokém školství.  
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MS: Ano, protože to je charakteristické tím, že během několika let se vytvořil fenomén spočívající 

v tom, že mnoho lidí s maturitou pokračuje dále. Doháníme tak v počtu vysokoškoláků západní 

Evropu.  

JJ: Abych se přiznala, na rozdíl od svých kolegů nepovažuji to za zásadní problém. Z vysokoškolského 

vzdělání se stal běžně dostupný statek, nikoli statek exkluzivní. Dříve to byl exkluzivní statek, kdy ho 

získávala pouze úzká skupina lidí. Titul zařazoval svého nositele do elitní skupiny. Bylo to tak i za dob 

socialismu. Dnes je vysokoškolské vzdělání běžným statkem, získává jej významná část populace.  

MS: Nu, avšak je otázkou, zdali ten statek je dostatečně kvalitní?   

JJ: Logicky není. Měli bychom to jasně říci a je to samozřejmé. Předpoklady inteligenční, pracovní se 

nějak zásadně nezměnily. To jsou však dvě různé věci, které je nutné odlišit. Nečekejme od 

absolventů vysoké školy, zejména typu bakalářského studia, že budou mít způsob uvažování a 

excelenci jako na doktorském studiu.  

MS: Sama, když porovnáváte kvalitu svých studentů nyní a kvalitu studentů, které jste mohla 

vyučovat před rokem 1989, nacházíte rozdíl?  

JJ: Nevidím zásadní rozdíl. Dívám se na diferencované studenty, jejich diferencované zájmy. 

Nepohrdám studenty, kteří systémem proplouvají, systém jim to totiž umožňuje.  

MS: Dobrá, ale co dělat pro to, aby to nebylo umožňováno. Dříve, pokud někdo chtěl studovat, musel 

se vyrovnat s velkou konkurencí mezi uchazeči, musel projít sítem přijímacích zkoušek.  

JJ: Abych se přiznala, přijímací zkoušky na Vysokou školu ekonomickou pamatuji. Konaly se z jazyka a 

z matematiky. Hlavně poté byla ústní zkouška, u které jsem seděla. Byl to zajímavý zážitek a tam se 

selektovalo. Tam přišla dvě, tři jména ze skupiny třiceti lidí, kteří budou a priori přijati. Sice jsme 

dávali známky tak, že jsme dali čtyřku, ale člověk byl v každém případě přijat. Tam se vlastně 

definovalo pořadí. Samotná ústní zkouška příliš nerozhodovala. Ve své podstatě byla nesmyslná. To 

proto, že tam byly nesmyslné otázky. Jeden zásadní rozdíl oproti těm osmdesátým letům byl, že byla 

malá nabídka vysokoškolského vzdělání a málo míst. Samotný selektivní proces nebyl dobrý.     

MS: Selekce tedy není předpokladem pro lepší výstup, …  

JJ: … tak jak byla tehdy nastavena.  

… Soukromé školství a školné …  

MS: V devadesátých letech začaly vznikat též soukromé vysoké školy a další vysoké školy vůbec. Dnes 

jsme v situaci, že mnozí z odborníků považují počet vysokých škol za nadměrný. Sama jste uvedla, že 

kvalita výstupu je malá. Soudíte, že je dobré, když zde bude hodně lidí s vysokoškolským diplomem, 

byť jeho váha bude menší?  

JJ: Mohu říci, že na nich studuje mnohem více lidí než dříve.  

MS: Gaussova křivka ale hovoří za sebe. Sluší se zeptat na školné. Tuto otázku pokládám proto, že jste 

říkala, že vzdělání je statek jako každý jiný, například vysokoškolské vzdělání nemá povahu luxusního 

statku. Za statky a služby se platí. Soudíte, že by školné pomohlo? Otázky kolem něho jsou časté, ale 

není vidět praktickou realizaci.  
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JJ: Školné by se dle mého názoru mělo zavést. Neměl by se zavést příkazovým systémem, školám by 

se měla otevřít možnost školného. Pokud určitá univerzita, fakulta o to usiluje, tak nechť jej zavede.  

MS: Mělo by jít čistě o otázku autonomního rozhodnutí, ne o příkaz shora? Mělo by to být na základě 

uvážení rektora, děkana či jejich podřízených? Vy si dokážete představit, že se bude na Univerzitě 

Karlově a také na VŠE Praha platit školné? 

JJ: Přesně tak. Nemám v tomto ohledu problém.  

MS: Domníváte se, že například díky školnému by se zlepšila výuka? Škola by si mohla dovolit 

angažovat zahraniční přednášející. V čem vy vidíte hlavní význam školného? Je uváděno, že školné 

může zabránit studovat lidem, kteří jsou ze sociálně slabých vrstev společnosti, ale školné motivuje 

účastníky vzdělávacího procesu.  

JJ: Budu vám oponovat. Dnes máme vzdělání zdarma i pro sociálně silné skupiny, v tom není také 

žádná spravedlnost.  

MS: Soudíte, že lidé, kteří mají jistou úroveň příjmu či bohatství, by si měli ze solidarity platit školné?  

JJ: Ne plně, pouze otáčím váš argument, že nebezpečí školného je takové, že sociálně slabší si 

nebudou moci dovolit vysokoškolské studium. Pouze tvrdím, že v současné době z prostředků 

daňových poplatníků platíme vysokoškolské studium i těm, kteří mají bohaté rodiče …  

MS: … a mohou si prodlužovat své mládí studiemi.  

JJ: Ano, to je také sociálně nespravedlivé, pokud se na to podíváme tímto způsobem. Školné ano, 

flexibilní a doprovázené systémem půjček, jak to ukázaly modely zemí, kde to funguje. Musí také říci, 

že to ne všude funguje. Například školné v Německu příliš nezafungovalo, v rámci regulační funkce. V 

jejich školství to bylo dost byrokraticky prosazováno jako unifikované opatření.  

MS: Zavádění školného se musí dělat ne na základě nějakého plošného modelu, raději individuálně?  

JJ: Mé doporučené řešení by bylo otevřít školám, fakultám možnost, ať samy rozhodnou, zdali 

vybírat, či nevybírat.  

MS: Možná se odpoutat od ministerstva školství. Nechť si dané vysoké školy řeší svou situaci vlastní 

politikou.  

… Životní prostředí …  

MS: Opusťme nyní vzdělávací soustavu a otevřeme další téma, které je vám také blízké. Režim, v němž 

lidé museli žít, byl charakteristický tím, že opomíjel otázku životního prostředí. Jak byste nazvala 

přístup jedenačtyřicet let trvající totality k životnímu prostředí? Lze uvést, že se režim k němu choval 

macešsky? 

JJ: Tak jednoduše bych to neviděla. Můžeme říci, že zde byla velká orientace na těžký průmysl a na 

energetiku.  

MS: Ano, byl zde takzvaný extenzivní rozvoj.  
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JJ: Tam byl ten klíčový problém. Byly zde velké zdroje znečištění, které byly koncentrované do 

určitých oblastí a tehdy způsobovaly velké problémy v kvalitě ovzduší. 

MS: Sám režim se zasazoval o ochranu životního prostředí, či to bylo čistě deklaratorní? Rok změny 

byl též doprovázen protesty v místech znečištění, týkalo se to např. severních Čech. Ne nadarmo se 

říkalo, že vzduch se nedal dýchat, voda pít.  

JJ: Zákony pro změnu životního prostředí se přijímaly od osmdesátých let.  

MS: Režim ale silně nevnímal tuto otázku?  

JJ: Úplně klíčově ne. Poté se to v devadesátých letech stalo klíčovým tématem.  

MS: Jaké instituce řídily tuto oblast? Existovalo Ministerstvo životního prostředí ČSSR a pro Českou 

republiku, jako je známe dnes, které má pouze republikovou působnost? Nebo je to výsledek 

transformace, která byla přijata v počátku devadesátých let? 

JJ: Určitě, profesor Moldan by vám řekl přesný časový sled. Vzpomínám si však, že někdy na zlomu 

roku 1989 existovalo Ministerstvo vnitra a životního prostředí ČR.  

MS: Ano, bylo to spojení, které si dnes těžko dokážeme představit.  

JJ: Cosi podobného bylo a rodilo se i za socialismu. Lze říci, že si odborníci uvědomovali problém 

znečištění ovzduší. Znečištění se to stalo součástí politické demonstrace proti tehdejšímu režimu.  

MS: Lidé, když nemohou dýchat vzduch, se začnou logicky bouřit. Těch neuralgických bodů bylo v 

Československu několik. Nejvíce severní Čechy, ale také tam bylo Ostravsko, možná Košice, ovšem to 

je již Slovensko. Soudíte, že to byla chyba ze strany režimu, že ignoroval význam životního prostředí, 

nebo tato oblast byla čistě nadstavbou?  

JJ: Ignorance byla znakem režimu. Ten ignoroval potřebu svobody, potřebu samostatného uvažování, 

potřebu čistého prostředí. 

 Od kolébky do hrobu …   

MS: Možná trochu odbočím, ale někdy se člověk může setkat s postojem, že stát se „staral“ od 

kolébky do hrobu. Člověk, jenž je dostatečně uvědomělý, si musí klást otázku, proč ona koncepce 

životního prostředí nebyla zahrnuta do politiky minulého režimu?  

JJ: Osobně jsem to nevnímala jako rozpor. Soudím, že se režim nestaral od kolébky do hrobu. Možná 

si to tak spousta lidí vzpomíná, ale nebylo tomu tak. Přišla jako absolventka ze zahraničí a několik let 

jsme měli problém s bytem. Byla jsem na sebe ochotná vzít i určité závazky.  

MS: Já jsem to řekl proto, že zde lidé měli život „nalajnovaný“. To byly třeba umístěnky.  

JJ: Rozhodně si to nepamatuji pozitivně. V individuálních starostech člověka neposkytoval režim 

žádnou podporu.  

MS: Nu, nebo podporoval určité straníky či jiné privilegované vrstvy. Ostatním, kteří nebyli součástí 

strany či privilegovaných vrstev, dělal nesmírné obtíže.  
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JJ: Nejen to. Pokud jste nepadl do oka či nepoutal negativní pozornost, nezasahoval proti vám, ale 

nijak vás nepodpořil v tom, abyste měl kde bydlet, abyste měl dobrou práci.  

MS: Pokud člověk měl zájem mít kariéru, předpokládalo se, že vstoupí do strany a ta mu pomůže. Byli 

lidé, kteří se proti tomuto režimu postavili, sepsali Chartu 77, avšak to byla okrajová skupina lidí. 

Možná právě díky ní bylo Československo vnímáno pozitivně na Západě. Zpět po krátkém intermezzu 

k životnímu prostředí.  

… Ekologie a kontexty …  

MS: Bylo možné studovat ekologii jako obor na univerzitě?  

JJ: Můj první předmět na univerzitě v Rostocku, byl předmět die Ökologie.  

MS: Ano, ale to bylo v Německu. Otázka směřovala do českého prostředí.  

JJ: Jistě, takový předmět byl, ale vzpomínám si, že tehdy to byl předmět zaměřený na popis, 

charakteristiku ekosystému, organismů, které žijí v přírodě.  

MS: A co význam člověka? 

JJ: To tam nebylo. Znečištěním a významem člověka pro tuto oblast jsme se nezabývali.  

MS: Nu, ale chování člověka může napovědět o důležitosti pro tuto oblast. To proto, že člověk tuto 

oblast spravuje a mnohdy ji mění ke své podobě, ale ne vždy to prospívá.  

JJ: Připravovaly se kurzy. Vzpomínám si, že na Vysoké škole ekonomické se již v roce 1987 

připravovaly kurzy jako Ekonomika životního prostředí. Má první publikace se nazývala Zemědělství a 

životní prostředí. Soudím, že to bylo v roce 1985.    

MS: Toto téma nebylo na pomyslném indexu?  

JJ: Ne, bylo možné o tom psát. Nicméně aby se napsalo, že je nutné zlikvidovat těžký průmysl, to ne.  

MS: Hospodářství bylo založeno na dominanci těžkého průmyslu.  

JJ: Víte, já bych se na to celé podívala z jiné strany. My vidíme problém silně znečištěného ovzduší 

v oblastech Moravy. Evropská unie si s rozvojem zemědělství a agrární politiky vytvořila velký 

problém zatížení přírody a znečištění vod, ten tam je do dnešních dnů. Tenkrát se mluvilo pouze o 

znečištění ovzduší, ale znečištění přírody, znečištění vody bylo pro Východ a Západ stejné.        

MS: Pro neznalého člověka to může znít překvapivě, že zdejší krajina na tom byla stejně.  

JJ: Je to způsobeno intenzivním zemědělstvím. My jsme zde měli neefektivní odvětví těžkého 

průmyslu, který spotřeboval velké množství energie.  

MS: Lze to formulovat tak, že pokud bychom neměli onen těžký průmysl, předčili bychom ony západní 

země, že?  

JJ: Ano, protože zemědělství nebylo tak intenzivní jako evropské.  

MS: Také tady nebylo tolik automobilů.  
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JJ: Přesně tak.  

… Postupy v životním prostředí …  

MS: Jaké byly první kroky federální vlády v této oblasti?  Byla jste oslovena ke konzultacím v rámci 

vašeho vědeckého profilu? Byli zde lidé jako profesor Bedřich Moldan. 

JJ: Ano, ten byl hlavní osobností. Politika se připravovala na ministerstvu, které vedl. My jsme se 

připravovali na různé semináře. Byli jsme zváni na diskuse k nástrojům a k ekonomickým otázkám.  

MS: Již tehdy se koncipovala politika životního prostředí, kterou bychom mohli nazvat zelenou 

politikou? Tím myslím například speciální zdanění výrob, které se prokazatelně podílejí na 

poškozování životního prostředí, či různé formy kompenzací.  

JJ: Opakovaně zde byly takové úvahy. Pozornost hodně směřovala právě k daním a poplatkům. 

Ministerstvo životního prostředí se tehdy velmi aktivně o poplatky zajímalo a do legislativního 

systému se jich také dostalo skoro dvacet. Z nich se do dnešních dnů napájí Státní fond životního 

prostředí. Onen zájem byl trochu účelový.  

MS: Dobrá, jaký význam mělo ministerstvo v počátku transformace a jak se jeho význam postupně 

měnil?  

JJ: Dle mého názoru, Ministerstvo životního prostředí začalo tehdy fungovat jako ministerstvo na 

úrovni a standardech obvyklých na Západě.  

MS: Měli jsme nějaké vzory, které bychom mohli následovat?  

JJ: Tehdy jsem byla spíše člověkem akademickým. S kolegy jsme spolupracovali, setkávali jsme se 

s nimi, zpracovávali jsme pro ně studie, ale přímo jsem se výkonu politik neúčastnila.  

MS: Asi jste hovořila s Josefem Vavrouškem, Ivanem Dejmalem …  

JJ: To ano.  

… Standardy a jejich aplikace …  

MS: Soudíte, že tito lidé měli jasnou představu, kam jít? Bylo zřejmé, že životní prostředí potřebuje 

podporu. Právě v devadesátých letech se hodně investovalo do této oblasti, například se odsířily 

uhelné elektrárny. To jsou prostředky, ale dostali lidé z této oblasti patřičné slovo? Narážím na to, 

zdali ekonomové trochu „nepřeválcovali“ ekology? 

JJ: Vidím to jinak. Politika životního prostředí směřovala ke standardům, které v podstatě odpovídaly 

standardům Německa. V ochraně ovzduší v rámci podrobných předpisů byla inspirace Německem 

velmi silná. Standardy šly směrem k západní Evropě. Poté se velmi rychle počalo uvažovat i o 

začlenění do Evropské unie. Hned se počaly přebírat a zkoumat předpisy Evropské unie. Řekla bych to 

opačně. Ekonomové byli málo a nedostatečně slyšet v ochraně životního prostředí.  

MS: Pokud si člověk představí Václava Klause …  

JJ: Byly to zajímavé diskuse. Cíle, standardy politiky životního prostředí šly dle přístupu Evropské unie.  
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MS: Dá se to nazvat unifikací?  

JJ: Jistě, vůbec nebyla v tomto ohledu diskuse, zdali to či ono dříve. Chtěli-li jsme do Evropy, museli 

jsme převzít standardy.  

MS: Lze hovořit o pragmatickém přístupu? Ano, pokud máme zájem jít do Evropy, musíme přijmout 

její normy.  

JJ: Jinak to nešlo.  

MS: Dobrá, jakou roli hrál v této diskusi Václav Klaus? Tážu proto, že právě on je tím, kdo se často 

vyjadřuje k otázce životního prostředí, a jeho postoje jsou provokující. Měl v té době pan Klaus 

konkurenty?  

JJ: Těch lidí bylo více, více politiků, kteří se k tomu vyjadřovali. Tehdy se na Václava Klause soustředil 

kritický odpor lidí, když napsal, že ochrana životního prostředí je čímsi jako třešnička na dortu.  

MS: Nejprve si na to musíme vydělat.  

JJ: Opakuji znovu. Naše standardy šly podle standardů Evropské unie. V průběhu několika let jsme 

přešli na standardy onoho nadnárodního celku. Výjimky byly vyjednány na přechodné období a 

nebyla tam diskuse.  

MS: Když se dnes vede hovor, že musíme přebírat legislativu či normy, které jsou běžné v Evropě, už 

jsme je tedy začlenili do našeho právního rámce. Není to dle vás již pouze otázkou pro média než pro 

seriózní diskusi? Nedémonizuje se to?  

JJ: Musíme to převzít, ale u většiny norem je v těch národních týmech další prostor. Mohla bych to 

ilustrovat na konkrétních předpisech. Mnohdy tendujeme k tomu, že nastavujeme standardy 

nanejvýš přísné. Nejdeme směrem, že bychom využili určité úlevy, které tam jsou otevřené, to 

bychom se museli podívat na jednotlivé předpisy. Myslím si, že v řadě předpisů se poté pozice České 

republiky formuluje nejen pozicí Ministerstva životního prostředí, ale vyjadřují se k tomu i ostatní 

rezorty. 

MS: Jde o to, jakou vyjednávací sílu má ministr a jak je schopen přesvědčit své kolegy ve vládě?  

JJ: Soudím, že ostatní resorty do toho pragmaticky zasahují. To je oblast od oblasti.   

MS: Domníváte se tedy, že se ekologická politika v Čechách či v bývalém Československu se stala 

součástí běžného provozu, a není to pomyslná třešnička na dortu? Naše politika odpovídá potřebám 

země a převzaté normy nám prospívají?  

JJ: Chtěli jsme jít do Evropy, tak běž, nebo nech být.  

MS: Alternativa vlastně nebyla.     

JJ: Ano, ale vyjádřím se zde kriticky. Ekonomové v politice životního prostředí nejen v české, ale i 

v evropské politice jsou velmi málo slyšet a mají velmi malý vliv.  

MS: Jsou tam zastoupeni ekologičtí aktivisté, je to politikum, a ne žádná racionální diskuse.  
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JJ: My ekonomové bychom do toho vnesli racionálnější pohled. Definovali bychom cesty, jak určitých 

cílů lze dosáhnout levněji. Politika životního prostředí je drahou. Soudím, že těchto cílů lze dosáhnout 

levněji.  

... Problémy současnosti ...  

MS: Pokud bychom se bavili o problému, jenž je aktuální v dnešní době, co je třeba solární energie?  

Domníváte, že v této problematice nebyli ekonomové dostatečně slyšet? Nu, je to zátěž, kterou jsme si 

vytvořili, a dostatečně jsme o ní nepřemýšleli. Zkrátka, systém je buď kvalitní, či nekvalitní, a to odvisí 

od toho, jak se nastaví parametry.  

JJ: Abych se přiznala, nechtěla bych se dotknout kolegů. Vím, kdy došlo k tomu zlomu, kdy se systém 

přetvořil v systém, jenž vyvolává dnešní tlaky. Byl to okamžik propočtu minimálních cen.  

MS: Zřejmě se nešlo posuzováním selským rozumem? 

JJ: Šlo, ale postupovalo se dle zásady „plného žaludku“. Všichni, kteří jdou na trh s alternativními 

zdroji energie, musí mít stejně plný žaludek, musí dosáhnout stejné výnosnosti. Ekonomové již tehdy 

věděli, že tam je problém. Byli k tomu patřičně kritičtí. Zadání ale bylo, že všichni musí mít stejnou 

výnosnost.  

MS: To značí, že politikové zde vykonali své. To proto, že na to doplatí obyčejní lidé, a jistá skupina lidí 

je v jiném ohledu preferována. Ještě bych se zeptal na jednu skutečnost. Říkala jste, že ekonomové 

v otázkách životního prostředí nejsou slyšet. Lidé, kteří se vyjadřují k politice životního prostředí, 

nejsou řádně vzdělaní v oblasti hospodářství. Jsou spíše těmi, kteří hájí partikulární zájmy?  

JJ: To není situace pouze v České republice. To je celosvětová situace. Známý americký ekonom 

Robert Hanush napsal článek pod názvem: „Proč pacient neposlouchá doktorovy rady? – Why the 

patient doesn´t follow doctors order?“ Týkalo se to role ekonomů v politice životního prostředí.   

MS: Pokud si to člověk promítne sám na sebe, když jde k lékaři a lékař mu cosi předepíše, je poté na 

něm, zdali bude poslouchat rady lékaře. Pokud lékař řekne, aby pacient nekouřil, a pacient bude 

kouřit dále, pak praxe nepovede k uzdravení, či nemocný bude muset vyhledat dalšího lékaře. Je to 

v životním prostředí podobné?  

JJ: S tím malým rozdílem, že se rozhodujeme trochu jinak. My si zařídíme pěkně vybavený dům 

s pěknou přírodou a prostředím. Platí to všichni kolem nás.  

MS: To je ale černé pasažérstvo. 

JJ: Ano, tak tomu je.  

MS: Jak z toho ven, aby jedny třeba privilegované skupiny nežily na úkor druhých lidí? 

JJ: Nemusí to být privilegované skupiny. Tam chybí vazba mezi náklady a přínosy.  

MS: Opět tam není selská kalkulace, má dáti, dal.  

JJ: Ta chybí nejen v politice životního prostředí, ale v řadě dalších oblastí politiky.  

MS: Zde se implicitně popírá efektivnost politik. Není to škoda?  
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JJ: Ano, ale ekonomové to znají v ekonomii veřejné volby. Politikové se nerozhodují podle toho, co je 

nejlepší.  

MS: Tam se rozhoduje, zdali politik bude, či nebude zvolen. Také je to cesta do hrobu.  

JJ: Víte, nějak to funguje, a zatím jsme v hrobě neskočili. Víme, že demokracie je problematická. 

Abych se přiznala, mám raději kapitalistickou demokracii než socialistický pořádek. Třetí cestu nechci.  

MS:Ťukla jste na ni. Pan Klaus říkal, že právě tento způsob správy vede do třetích zemí. Avšak mnozí 

lidé hovoří o tom, že právě transformace byla realizací třetí cesty.  

… Omyly …  

MS: Dobrá, kde vidíte hlavní omyly, kterých se dopustili jak politici, tak jiní aktéři v rámci 

transformačního procesu? Nač jsme si měli dávat pozor, co nám trochu uniklo, v čem jsme měli být 

důrazní?  

JJ: Pokud budu nyní odpovídat na vaši otázku, bude se to týkat omylu, jímž jsme procházeli nejen 

v Čechách, ale i v Evropě obecně. Dnes se řada odborníků na životní prostředí domnívá, že investice, 

které šly na velké zdroje, tedy znečištění ovzduší, měly být z velké části směřovány na malé zdroje. 

Tehdy jsme si mysleli, že je velký podíl emisí síry a dusíku, a pokud se eliminují, ovzduší bude lepší. 

Ukázalo se, že pro kvalitu ovzduší mají velkou úlohu malé zdroje.  

MS: Narážíte na automobily …  

JJ: … a vytápění.  

MS: Zřejmě byste například preferovala železniční dopravu. Elektrárny se snad musely odsířit.  

JJ: To ano, ale odsířily se za určité náklady, …  

MS: … které byly neúměrné …  

JJ: … a mohly být nižší, aby se dosáhlo stejného výsledku.  

MS: Problém u nás je i v tom, že elektrárny provozuje monopol, a to je ČEZ.  

JJ: Soudím, že to není takový problém. Jistě by tam mohla být určitá flexibilita, nicméně ona nebyla 

ani nikde jinde v Evropě.  

MS: Z vašeho hovoru mi vyvstává, že pohled na efektivitu společnosti je do jisté míry subjektivní 

záležitost. Každý ji vnímá jinak.  

JJ: Ne, ne, mé vnímání efektivity je vnímáním ekonomické komunity. Důležité je, že omyly, které u 

nás nastaly, nejsou specifické omyly České republiky, ale jsou to omyly evropské či omyly vyspělých 

zemí.  

MS: Dle vašich slov si nestojíme příliš špatně.  

JJ: Ano, ani výrazně lépe, ani výrazně hůře. Jsem ráda, že jsme standardní evropská země, i když 

máme ty chyby, …  
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MS: … které jsou zdrojem svárů.  

JJ: Nejsme jiní. Již jsme standardní Evropané a nejsme v tom nějak výjimeční.  

MS: Děkuji vám za vaše slova.  

 

 

Dialog o transformaci s Petrem Koblovským5,6:  

MS: Co pro vás rok 1989 znamenal? Byl jste studentem.  

PK: Ano, byl jsem studentem prvního ročníku gymnázia. Byla to pro mě dost výrazná změna … 

MS: V jakém ohledu? Co je obsahem slova změna ve výpovědi mladého člověka?  

PK: Vše, co začalo, bylo jiné. Lidé najednou začali být svobodní, přestali se bát říkat, co si myslí. Začali 

se svobodně chovat. Bylo to znát i na gymnáziu mezi učiteli – mnozí se začínali chovat zcela jinak, 

začali studenty více respektovat. 

MS: Z lidí, jimž jste říkali soudruzi a soudružky, se najednou stali páni učitelé a paní učitelky.  

PK: Přesně tak. Ale nebylo to pouze o tomto arbitrárním označení, lidem se změnila očekávání – 

alespoň pro daný okamžik. 

MS: Čemu to přičítáte, že se člověk najednou, jakoby mávnutím proutku, doslova „změní“?  

PK: Je to relativně jednoduché – po dlouhém období, kdy si lidé nemohli ani myslet nic jiného než to, 

co bylo umožněno režimem, najednou nebyl nikdo, kdo měl možnost - byť potenciální – jim zabránit 

si myslet cokoliv, a především svůj pohled sdílet, prezentovat. Změna ze soudruhů a soudružek na 

pány a paní byla sice pouze změnou slov a může se zdát jako změna marginální, byla ale nesmírně 

podstatná.  

MS: Čemu to přičítáte? Lidé zde žili 40 let.  

PK: Režim vytvořil nějaký úzus a pojmenovával některé věci jistými slovy. Chtěl se zbavit toho, co bylo 

historicky osvědčeno, chtěl vytvořit umělou realitu, kterou chtěl vnutit všem. Po revoluci jsme se 

vrátili k normálnímu předrežimovému označování věcí, jak se označovaly historicky, dlouhodobě, 

osvědčeně. Celý komunistický režim byl špatnou vsuvkou v historii lidstva. 

MS: Lidé to přijali. Měli zájem vytvořit lepší světy a bohužel se to nepodařilo.  

PK: Ano, lidé dělají značné chyby. Tato trvala dlouhou dobu.  

 

                                                           
5
 Petr Koblovský *1974, český právník a ekonom zabývající se ekonomickou behaviorální teorií, otázkou 

bankovní a finanční regulace, působil na VŠE Praha, absolvoval mnoho studijních pobytů, byl zaměstnán 
v advokátních kanceláří White and Case a Allen and Overy. 
6
 Dialog byl veden v pátek 11. listopadu 2011 večer v pracovně Petra Koblovského Allen and Overy v Praze 

V Celnici 4, Praha 1. 
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... Normalita a „anormalita“ systémů ...  

MS: Myslíte si, že komunismus a jeho příchod v roce 1948, později rok 1989 - jeho odmítnutí a návrat 

do demokratických poměrů, to bylo cosi normálního?   

PK: Historicky se zřejmě nejedná o nenormální epizodu. Vždyť i nyní můžeme ve světě nalézt mnoho 

zemí s převládající diktaturou, která byla demokraticky zvolena. Komunismus, jako každý typ 

nesvobodného zřízení, byla špatná epizoda v historii lidstva, nejen proto, že dopadla i na nás. Rok 

1948 byl špatný výkrok, rok 1989 byl návratem na správnou cestu. 

MS: Změna vás zastihla na studiích. Jak se změny chopili vaši rodiče?  

PK: Myslím, že pokračovali ve svých životech bez zásadních změn, naprosto standardně. Alespoň 

jsem nezaznamenal žádnou zásadní změnu v jejich životech. Snad to bylo proto, že neměli politicky 

exponovaná místa.  

... Komunismus ...  

MS: Soudíte, že komunismus byl chybným uspořádáním společnosti?  

PK: Komunismus je zmar. Je to koncentrovaná špatnost. Idea vnucené plánované a rovnostářské 

společnosti nefunguje ani na úrovni rodiny natož pak mezi cizími lidmi s různými preferencemi a 

potřebami, s různými morálními hodnotami, mentálními kapacitami a schopnostmi.  

MS: Jak se díváte na lidi, kteří podlehli vábení této ideologie? Minulý režim byl založen na 

budovatelských snahách.  

PK: Komunistická myšlenka je obdobná té u různých novodobých „spasitelských“ náboženství. 

Pracujme chvíli společně a budeme se mít všichni dobře navždy. Přirovnal bych to k dnešním 

schématům typu letadlo či pyramida. Existují lidé, kteří nedohlédnou do podstaty, věří, že něco získají 

zdarma, že zhodnotí mnohonásobně svůj vklad téměř bez práce. Existuje genetická predispozice lidí 

věřit ve spásu. A český národ je národem s malým počtem lidí hlásících se k církvím …  

MS: Jsme sekulární společností? 

PK: ano, ale tou nejsme historicky. Komunistům se podařilo přebít u některých lidí víru a oddanost 

Bohu myšlenkou víry v pozemskou rovnostářskou a ideální společnost a v její budování. Více méně 

komunisté přenesli křesťanské nebe na zemi a každému dali možnost na něm pracovat.  

MS: Nepřímo potvrzujete, že komunismus je sekularizovaná forma náboženství.  

PK: Naprosto nepochybně. Obdobně jako komunismus také kdejaké náboženství bylo velkým 

zmarem pro společnost a její rozvoj. Náboženství, která významně brání svobodnému chování 

jednotlivce, nebo mu dokonce přikazují ubližovat jiným, jsou zmarem dodnes. Úplně stejně jako to 

dělal komunismus, či lépe komunistická myšlenka.  

MS: Myslel jste, že po roce 1989 tato ideologie bude umenšena a nebude hrát roli v politice? 

PK: Toto jsem si nemyslel, věřil jsem, že lidé prohlédli. Nicméně s postupem času jsem usoudil, že 

tato ideologie bude v politice zastoupena další stovky let. Obdobně jako v Německu, kde také budou 
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zřejmě vždy voleni křesťanští demokraté, u nás bude zřejmě vždy skupina lidí věřících v rovnostářský 

nesvobodný ráj na zemi, který lze naplánovat. 

MS: Jak se díváte na skutečnost, že se lidé k minulosti chovají shovívavě, když říkají, že v minulosti se 

nám žilo lépe?  

PK: Řekl bych, že pro to existuje více důvodů. Za prvé, lidé mají tendenci žít ve lži, něčemu věřit spíše 

než se pokoušet objektivně analyzovat situaci.  Za druhé, mají tendenci vyhledávat argumenty, které 

svědčí pro jejich světonázor. Za třetí, mají zájem zapomínat negativa a vyhledávat pozitiva. Každý si 

vzpomene, že rohlík stál 40 haléřů jakožto komparační pozitivum, a nikdo si nevzpomene, že jeho 

předrevoluční hrubý plat byl 800 korun. Dnes je hrubá průměrná mzda 24 tisíc korun, od revoluce se 

nejméně zešestinásobila, ale v supermarketu rohlík lze koupit za korunu. Osobně se domnívám, že 

jsme v současnosti v situaci, kdy jsme se nikdy neměli lépe.  

MS: Soudíte, že člověk má přirozenou snahu vytěsňovat negativa? Není to náhodou stejné, jako když 

vzpomínáme na mládí? Vidíme jej v růžových barvách … 

PK: Ano, růžové barvy! To platí hlavně pro ty starší. Byli zdraví, neměli žádné starosti, měli krásnou 

ideu, budovali ji, věřili jí, měli první lásky, nic je nebolelo. Jednoduše byli šťastni. Je několik 

akademických studií, které říkají, že lidem se vzrůstajícím věkem klesá všeobecný pocit štěstí. 

S ubývajícím štěstím, přibývajícími zdravotní problémy lidé mají pocit, že stále ztrácejí, a ještě více si 

idealizují minulost, kterou prožili. Sami sobě připadají relativně stejní, a proto mají pocit, že negativní 

změny jsou způsobeny okolím, dobou.  

MS: Dá se říci, že růžovější přístup vůči minulosti se dal očekávat.  

PK: U některých lidí naprosto nepochybně. 

... Vítězství liberální demokracie? ...  

MS: Vraťme se ještě k ideologii. Vnímáte, že v rámci ideologických bojů zvítězilo liberální pojetí 

společenského uspořádání? Americký myslitel Francis Fukuyama7 řekl, že jediným možným 

uspořádáním je liberální pluralitní demokracie. Do jisté míry byly „-ismy“ poraženy. Jak vnímáte jeho 

tezi?  

PK: Zdá se, že „-ismy“ byly dočasně skutečně poraženy. Nebyl bych však tak optimistický. Řekl bych, 

že může dojít k jejich návratu. 

MS: Já jsem měl na mysli skutečnost, že jiný koncept uspořádání společnosti není možný.  

PK: Jiné uspořádání možné je, ale zřejmě vždy bude méně efektivní, nějak nesvobodné. Svět a lidé ale 

nejsou dostatečně poučení a možná si jiné uspořádání budou přát. Parafrázují-li Winstona 

                                                           
7
 Francis Fukuyama *1952, americký myslitel japonského původu. Proslavil se tezí o konci dějin v kontextu pádu 

režimů východního bloku v 1989, v němž navázal na německého myslitele G. W. Hegela. Liberální demokracii 
vidí jakožto vyústění snah vývoje lidstva. Jeho teze narážela na koncept S. Hungtintona o střetu civilizací. Mezi 
jeho hlavní tituly patří: The End of history (1992), Trust (1995), Great disruption (1999), Our posthuman future 
(2003).   
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Churchilla8, že demokracie jako taková je špatná forma vlády, špatné uspořádání společnosti. Je to 

však nejlepší, co známe. Jsem přesvědčen o tom, že demokracie má své opodstatnění, přestože má 

svá negativa a mám vůči ní sám také několik kritických připomínek. Domnívám se však, že liberální 

pluralitní demokracie je tou správnou cestou nejen v tom oblasti politiky, ale i v oblasti hospodářství.    

MS: Jsou země, kde dochází k hospodářskému vzestupu, přičemž to nejsou země demokratické. 

Takovým příkladem jsou asijské země.  

PK: Je několik desítek článků v oblasti institucionální ekonomie, které říkají, že mezi ekonomickou 

prosperitou a demokracií není přímá souvislost a kauzální vztah. Jsou demokratické země, které 

nejsou ekonomicky úspěšné. Typickým příkladem je Indie, ovšem jsou nedemokratické země, které 

jsou hospodářsky neuvěřitelně úspěšné.  

MS: Asijské země … 

PK: ... příkladem může být současná Čína.    

MS: V minulosti snad Singapur.  

PK: Řekl bych, že je nutné rozlišit mezi ekonomickou svobodu a politickou svobodu. Myslím si, že 

někteří lidé, kteří nemají politickou svobodu a nebudou moci veřejně sdělovat své myšlenky, své 

plány pro uspořádání společnosti, mohou v politicky nesvobodném prostředí trpět, ovšem devadesáti 

devíti procentům lidí to bude zcela jedno. A to za předpokladu, že budou mít ekonomickou svobodu a 

budou moci svobodně podnikat, svobodně žít, navštěvovat restaurace, zaopatřit a nakrmit rodinu. 

Pokud nebudou mít pouze právo komentovat vládu, naučí se s tím žít. Ostatně, to je příklad Číny. 

Tam se lidé o politice nebaví, ale mohou si kupovat věci, najíst se. 

MS: Je to totalitní systém. Čím si to vysvětlujete? 

PK: Většinu lidí politika nezajímá, je jim to jedno. Není to pro ně důležité. 

MS: Dá se tedy říci, že je pouhou nadstavbou?  

PK: Politika je produktem, nadstavbou, který nepotřebujeme, přesto že jej platíme. Na druhou stranu 

se jí nemáme zájem vzdát, jelikož si neumíme přestavit, jak bychom bez ní mohli fungovat. V dnešní 

době ji však fakticky nepotřebujeme.  

MS: My si zaplatíme politiky a žádáme od nich odpovědný výkon.  

PK: Soudím, že politici jsou lidé, kteří umí nabídnout produkt, který nikdo de facto nepotřebuje, ale 

který umí prodat.  

MS: Vždyť tito lidé mají spravovat veřejné.  

                                                           
8
 Wiston Churchill (1874 – 1965), britský státník, spisovatel, historik, držitel Nobelovy ceny za literaturu. Během 

politického života byl součástí dvou politických stran, a to liberálů a konzervativců. V počátcích svého 
politického angažmá bojoval na straně Británie v búrské válce, poté působil jako ministr obchodu, vnitra. 
Největším obdobím byl post ministerského předsedy v kritických letech války 1940 – 1945 a 1951 – 1955. 
Vyhrál válku, ale prohrál volby, které na druhý pokus vyhrál. Během svého života se věnoval také psaní. Sepsal 
dějiny Anglie a také memoárové vzpomínky na II. světovou válku.   
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PK: Otázkou je, zdali to co je označováno jako „veřejné“ vůbec potřebujeme a zdali to musíme mít. 

Pokud něco takového identifikujeme, pak je otázkou, jak určíme, kolik toho potřebujeme a za jakou 

cenu to získáváme. Zatím neznám nic, co by uměl nabídnout výhradně politik a co by zároveň 

například neuměl poskytnout soukromý subjekt, a to s daleko větší odpovědností za výsledek.  

... Součást demokratického Západu ...  

MS: My jsme součástí západní civilizace, kde demokracie je součástí systému, či lépe systém sám je na 

ní založený … 

PK: Ano, jsme součástí západní civilizace, kde je normální mít stát, politiky. Fakt, že něco mají všechny 

okolní země, ale přece není zárukou, že je to správné nebo efektivní. Vůbec to také neznamená, že je 

to dobře. Pokud přijdete na jednotku intenzivní péče, kde jsou všichni pacienti ve vážném stavu, 

přece nezačněte požadovat, abyste byl také uveden do obdobného stavu, protože jsou v něm všichni. 

Být ve vážném stavu či komatu přece není ideální stav a obvyklost nelze automaticky považovat za 

ideál, normu, kterou je potřeba následovat. Vždy je potřeba hledat efektivní řešení, v každé situaci! 

Vždy nějaké existuje!  

MS: Správná námitka, nicméně v období, kdy zde nebyla demokracie, tak byl mocnář. Ten rozhodoval.     

PK: Neříkám, že mocnářství bylo efektivnější či lepší. Faktem je, že hovoříme li o osvícených 

mocnářích, byli to lidé, ke kterým bylo možno vzhlížet, kteří s omezenými zdroji často velmi efektivně 

dokázali spravovat rozsáhlé území a zároveň byli vzory. Díky rostoucímu bohatství jejich i běžných lidí 

se začala tvořit skupina významných byrokratů, kteří by bez rozšiřujícího se státu přišli o práci či vliv. 

Aby si zajistili pozici, řekli si: „Máme zde stát. Nemůžeme o něj přijít, a tak si pro to zvolme politiky, 

jelikož to bude spravedlivější.“ Neefektivity je ale jednoduší kontrolovat na úrovni mocnáře, který je 

odpovědný za svou zemi, za výběr svých úředníků, za jejich chyby než nyní, kdy není odpovědný de 

facto vůbec nikdo.   

... Přítomnost iluzí  v rámci změny ...  

MS: Lze říci, že se jednalo o iluzi, pokud jsme se domnívali, že lidé budou více participovat na věcech 

veřejných a správě státu?  

PK: Nepochybně. Svobody si lidé povětšinou neváží, pokud ji zcela neztratí. 

MS: Jak si pak vysvětlujete skutečnost, že rok 1989 i roky následné „zasáhly“ téměř každého?  

PK: Existuje teorie, která říká, že se lidé začnou chovat nejvíce politicky, když se zhroutí předchozí 

opresivní režim, a nikoliv v období, kdy pod ním nejvíce trpí. U nás bylo také pouze pár desítek lidí, 

kteří toužili po svobodě a získali inspiraci ze zahraničí: je třeba odvážit se vyjít do ulic a protestovat 

proti režimu. Většina byla konformní, žijící v opresi bez snahy se bouřit, či dokonce vyslovit svůj 

názor. Poté zafungoval proces, který označujeme jako kaskáda. Když dostatečné množství lidí opakuje 

nějaké chování, které je něčím „in“, tak se začnou přidávat i ostatní. Tak propukly masové 

demonstrace a došlo ke zhroucení režimu nesvobody a i lidé, kteří se dříve neangažovali, se 

angažovat začali. Proto se revoluce zapisují do života každého z nás. Kaskáda je krásně popsána na 

chování lidí ve východním Německu. Retrospektivně bylo zjištěno, že se pár lidí začalo stýkat každé 

pondělí na protest proti režimu. Prvně jich byla desítka, během pár týdnů jich byly stovky a během 
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pár měsíců statisíce. Tuto tendenci v chování lidí STASI podcenila, neuměla na ni dostatečně rychle 

reagovat. Lidé nemuseli mít nezbytně vyhraněný a dlouhodobý názor proti východoněmeckému 

režimu. Mnohým možná vadil třeba jen lehce, ale pokládali za správné se přidat k protestům třeba 

jen proto, že se přidávali ostatní.  

MS: I u nás to můžeme ukázat na roce 1988 při výročí Československa. Dále to pokračovalo v roce 

1989 Palachovými týdny. Poté to šlo … 

PK: … samospádem.  

... Důležitost svobod jako hodnoty ...  

MS: Vznikl efekt sněhové koule. Soudíte, že lidé jsou spokojeni, když mají ekonomickou svobodu. To 

zajistí …  

PK: Není to vždy zaručeno, ale jsem přesvědčen, že pokud lidem nemluvíte mnoho do života a 

necháte je dělat ekonomicky, co chtějí - necháte jim vydělat si na obživu a žít konzumní život. Pak je 

mnohým relativně zcela jedno, pokud nemají politické svobody, jako například možnost volit …  

MS: Proto si myslíte, proč v Číně, té rozsáhlé, dříve zaostalé ekonomice je takový boom?  

PK: Přesně tak. Běžným lidem se umožnilo obchodovat, žít, zbohatnout a fungovat v rámci své 

sociální skupiny, stýkat se se svými kamarády a porovnávat se navzájem. Nemyslím si, že mají 

potřebu nadávat na vládu či komunistickou stranu, lidem spíše vadí, pokud nemají co jíst. 

... Stav společnosti a hospodářství ...  

MS: Pokročme dále. V jakém stavu byla naše společnost a hospodářství? Byla přítomna krize, vládlo 

„nedýchatelno“. Uvádí se, že i přes makroekonomickou rovnováhu hospodářství šlo sestupným 

trendem. Dá se říci, že země byla po dvou generacích komunistické vlády velmi sešlá a čekalo se, že 

bez rychlého zásahu ji režim postupně zlikviduje.  

PK: Osobně bych předrevoluční ekonomiku neoznačil jako byvší v krizi jako takové. Spíše bych ji viděl 

jako nemožnou rozvoje. Zastavení se. 

MS: Přešlapování … 

PK: To byl důvod, proč komunismus padnul. Pokud nemáte porovnání, tak jste schopen se spokojit 

s absolutním minimem. Uvedu příklad. Byl jsem v Guatemale v tamních horách. Lidé tam nemají 

srovnání, tedy tam žijí zřejmě stejně jako zdejší lidé v 17. století. Všichni byli milí, usměvaví, skromní, 

nemají v porovnání s námi téměř nic. Zdálo se však, že jsou šťastni. Všichni jsou na tom více méně 

stejně a nemají se s kým porovnávat. A zřejmě jim nikdo nebránil, aby se mohli rozvíjet, pokud by 

měli zájem. Komunismus v Evropě i Rusku lidi ve svém rozvoji výrazně omezoval. Lidé nemohli 

studovat, co chtěli, nemohli pracovat v oblasti, o kterou měli zájem. Vše bylo plánováno a jednotlivci 

se nemohli sami rozvíjet, jak chtěli. To by důvod, proč se to mnohým nelíbilo, protože zároveň bylo 

možno se srovnávat. 

MS: Dá se říci, že pokud by země byla situovaná někde jinde, či kdybychom byli od světa odděleni zdí a 

nemohli bychom srovnat své postavení s tím, kam došla civilizace, tak bychom byli spokojenými lidmi 

a neusilovali bychom o to, co mají občané ve vyspělém západním světě?  
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PK: Pochopitelně. Jak jinak dokážete zjistit, že jste chudý? Pouze tehdy, když zjistíte, že někdo je 

bohatší. I proto bránili komunisté lidem cestovat. 

MS: Člověk žije relacemi, srovnáním.  

PK: Problém byl v tom, že jsme v centru Evropy a sousedíme s „kapitalistickými“ zeměmi. My jsme 

viděli, že se někde mají lépe. Pamatuji si, jak bylo problematické se dostat k západním časopisům či k 

různým katalogům. I přesto se však občas mezi lidi dostaly a kolovaly mezi nimi. Lidé najednou viděli, 

jaké je v zahraničí zboží, že vypadá kvalitně, a že si je zřejmě mohou pořídit i běžní lidé. Občas bylo 

možno spatřit na silnici mercedes a bylo očividné, že nejen obstojí v porovnání se škodovkou nebo 

trabantem, ale že je téměř ve všem lepší. Komparace prostě existovala. Komunisté však bránili 

nadaným lidem dostat se k západním „výdobytkům“, a to v lidech vzbuzovalo frustraci. Nemyslím si, 

že by to byla hospodářská a sociální krize, která zavinila pád režimu. Pro přežití toho zde bylo 

relativně dost, režim mohl klidně fungovat dalších padesát let – lidé ale cítili obrovskou neefektivitu a 

v porovnání se západem možnost lepšího života. 

... Rozpad východního bloku a kontexty ...  

MS: Rok 1989 byl pro mnoho dalších zemí s komunistickým režimem rokem konce socialistického 

systému. Bylo by chybou nezmínit, že v roce 1991 nastal rozpad Sovětského svazu.  

PK: To už byla pro nás úplně vzdálená cizina. Byli jsme napřed a procesy u nás byly Gorbačovovi9 

relativně „jedno“. Nás zajímaly evropské a světové záležitosti, nikoliv Sovětský svaz. 

MS: Šel cestou perestrojky, přestavby. Prosazoval uvolnění, a to se nemohlo u nás nepromítnout. 

Důležitým státníkem byl také Ronald Reagan10. Soudím, že pokud by u nás lidé neměli informace, 

v režimu by mohli žít i dále …  

PK: Ano. Mnozí lidé by byli s ním spokojeni do dnešních dnů. Vzpomínají s láskou. S liberálním 

svobodným režimem některým lidem vznikají obrovské náklady. Musí se rozhodovat, musí uvažovat. 

Lidé ale často nejsou ochotni se rozhodnout, jsou známy studie, že lidé preferují možnost výběru 

z malého počtu produktů.   

MS: Člověk, jenž je vystaven velkému množství, mnohdy ztrácí orientaci … 

PK: Za prvé, rozhodování samo o sobě je mentálně náročné, generující mentální náklady, které mnozí 

nést nechtějí. Dnes již klasická studie toto chování ukazuje na výběru džemů. S čím menšího počtu 

džemů jste měl možnost si vybrat, tím jste byl s volbou lépe spokojen. Studie byla uskutečněna mezi 

množstvím šest versus třicet druhů džemů. Lidé, kteří měli možnost si vybrat z těch šesti džemů, poté 

referovali o daleko větší míře spokojenosti se svým výběrem než lidé, kteří si mohli vybrat ze třiceti 

                                                           
9
 Michail Sergejevič Gorbačov *1931, poslední generální tajemník SSSR a první prezident SSSR. V Rusku je 

považován za člověka, který rozbil sovětskou říši, na Západě je považován za člověka, který významně pomohl 
ke změnám, jež se staly v roce 1989. Byl to on, kdo delegoval pravomoci na jednotlivé představitele satelitů 
Východního bloku.   
10

 Ronald Reagan (1991 - 2004), se vyznačoval jasným postojem proti Východnímu bloku, a proto také pomohl 
k proměnám, k nimž došlo nejen v bývalém Československu. Byl to on, kdo označil Sovětský svaz za „říši zla“. 
Měl velký vliv na formování domácí hospodářské politiky a na základě toho byl jeho koncept pojmenován 
reaganomics, třebaže šlo o praktickou aplikaci doporučení tzv. ekonomické školy nabídky. Byl to směr od 
pečovatelského velkého státu, jenž se stal přítěží hospodářského života. 
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džemů. Lidé mohou být zjevně velkým výběrem – a tedy svobodou - přesyceni. Život v socialismu byl 

pro ně jednodušší. Lidé tak nemuseli uvažovat, rozhodovat se v komplexnějším prostředí.  

... Aktivita a racionalita člověka ...  

MS: Lze říci, že demokracie a svoboda potřebuje aktivního a kriticky myslícího občana. Je to nákladný 

systém, že?  

PK: Ano. Nákladný, nicméně z hlediska rozvoje společnosti nesmírně potřebný. Je nutné, aby lidé 

uvažovali, aby se lépe identifikovaly chyby, aby se díky identifikaci chyb lépe nacházely kvalitnější, 

efektivnější řešení. Jen zvyšování efektivity je zárukou vzestupu společnosti. Vezměme si příklad ze 

současnosti - podívejte se, jak se snižují například emise či externality při výrobě jednotlivých 

produktů. Stačí, když to srovnáte, jak se kdysi kouřilo z komínů! Ten černý kouř však nebyl úplnou 

ukázkou efektivity, jelikož zřejmě docházelo k spalování něčeho, co například mohlo být využito jinak. 

S rozvojem technologií se nám daří snižovat emise, protože lépe využíváme prostředky, které jsme 

kdysi pálili, to snižuje emise, není to tím, že emise někdo regulačně omezí. A tento rozvoj nemusíme 

vztahovat pouze na továrny. Komunistický režim fungoval tak, že efektivitě bránil. Vše se plánovalo. 

Nic nebylo spontánní. Nedocházelo k zásadním zlepšením, protože spontánní zlepšení nápadů 

nedostanete do plánu. Tak nebylo umožněno schopným lidem nalézt efektivnější alternativy, 

pracovali na předem daných plánech a nemuseli tak myslet. Proto naše ovzduší a řeky byly tak 

znečištěné. Dnes vidíte ve vyspělém zahraničí, že se téměř vše dá spotřebovat či nějak využít. A bude 

to jen lepší, pokud to nebudeme podvazovat plánováním a regulacemi. 

MS: To platí i o České republice, jelikož stejnou cestou racionality se museli vydat i zdejší.  

PK: To je to, čemu komunistický systém zabraňoval.  Průlom začal až po revoluci. Do té doby 

převažovala rigidita informací, rigidita všeho.    

... Důležitost kapitalismu a jeho obnova ...  

MS: Kapitalismus byl asi jedinou cestou, dle vašich úvah, jak odstranit propast, která zde vznikla mezi 

Československem, Německem či jinými zeměmi západního světa.  

PK: To určitě.  

MS: Jak se díváte na konstituování kapitalismu, volného trhu? Někdo může říci, že trh jako takový 

během socialismu nezanikl, pouze neexistovaly tržní instituce.  

PK: Ano, člověk se nemohl chovat tržně na běžném trhu, protože bylo zakázáno podnikat. Nemohl 

svobodně nic podstatného vlastnit, nebylo možno legálně obchodovat, platit. Člověk se mohl chovat 

tržně pouze na černém či privátním trhu, který generoval obrovské distorze. Mnoho transakcí 

fungovalo na bázi barteru či nelegálně, což lidi pochopitelně limituje. Nelegální barter a transakce 

totiž fungují jen tam, kde si lze vytvořit důvěrný vztah. V nelegální, šedé ekonomice nejdříve musíte 

vytvořit vztahy na bázi důvěry, což sebou přirozeně nese náklady, a to ty, které neexistují v prostředí 

svobodného trhu. 

MS: Důvěra je základem pro uskutečňování tržních vztahů, hovoříme o „cenném kapitálu“. 

PK: Přesně tak.      
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MS: K penězům a obnovně trhů se dostali lidé, kteří byli spjati se stranou, byli součástí minulé 

garnitury. Lidé, kteří měli finanční prostředky, nemohli je využít tak, jako ve fungujícím hospodářství. 

PK: Toto je naprosto klasický případ neefektivity. Komunistický systém tento typ neefektivity 

nedokáže odstranit. To proto, že je svazován, že je založen na omezování svobody jednotlivce. Na 

jednu stranu existuje množství zákazů. Na druhou stranu je generováno množství pozitivních příkazů, 

předpisujících nějaké chování. V obou dvou případech dochází ke generování obrovských neefektivit. 

Čím více a strnuleji je ekonomika regulovaná, tím častěji bude neefektivity generovat. To se 

jednoduše projeví tím, že schopní a slušní lidé nemohou zbohatnout - a to nemyslím pouze v peněžní 

rovině – zkrátka nemohou realizovat své cíle. Naopak, bohatnou přisluhovači režimu či lidé morálně 

pokřivení. 

MS: Myslíte si, že cílem lidí bylo domoci se stejného bohatství, jaké existuje na Západě? Bohatství se 

stalo hlavním tahounem snah, usilování lidí – „to, co existuje tam, chceme mít i zde“.  

PK: To je pochopitelné. Vždy, když si soused koupí lepší auto, také zatoužíte po lepším autě. Pokud 

bude mít soused horší auto, tak nebudete mít takový zájem jej takříkajíc trumfnout. Nepůjdete si 

koupit jen tak lepší auto, než máte dosud, váš automobil vám bude stačit.  

... Integrace do západního světa ...  

MS: Lidé, kteří si mysleli: Vstupujeme do západního světa, vracíme se zpět do Evropy, kam jsme dříve 

patřili. Myslíte si, že primárním tahounem bylo zajištění elementárních snah o hmotné statky?  

PK: Lidé mají tendenci pořizovat si hmotné statky, protože v nich vidí zdroj štěstí, zdroj svého 

uspokojení.  

MS: To znamená, že duchovní dimense návratu do Evropy je spíše snem intelektuálů?  

PK: Lidé svobodu jako ideu nepotřebují, dokážou žít pod jakýmkoliv ideologickým krunýřem. Jak jsem 

již zmínil, mnohým je to úplně jedno, pokud budou mít dostatečnou ekonomickou svobodu. Pokud by 

nám dnes začali vládnout mimozemšťané a někdo nám řekl, abychom se k nim modlili - a 

mimozemšťané by nás nechali žít a podnikat, tak se všichni jednou za týden k nim půjdeme pomodlit 

a ve zbytku času budeme standardně žít a bude nám úplně jedno, že nám vládne zelený mužíček.  

MS: To je velká nadsázka.  

PK: Pouze několika intelektuálům to možná bude vadit.  

... Usilování o hodnoty lidské existence a kontexty ...  

MS: Lze soudit: pokud má člověk svobodnou mysl a usiluje o vyšší hodnoty, nenechá se doslova vláčet 

tím hmotným světem. Setkal jsem se s tezí, že minulý režim hlásal materialismus teoretický a dnes je 

to materialismus praktický. Člověk tráví volný i pracovní čas honbou za majetkem. Není to redukcí 

člověka a jeho potenciálů.  

PK: Nemyslím si, že by to někdy bylo jinak. Mediánový člověk, při vší úctě, nemá mentální kapacity se 

zabývat jakoukoliv hlubší myšlenkou. A nikdy tomu zřejmě nebylo jinak. Zabezpečit své vlastní 

potřeby a komparovat se s ostatními v rámci své sociální skupiny. Chce se mít - pokud možno - lépe 

než průměrný člen v rámci dané sociální skupiny. Jak říká profesor Cyril Höschl, třetina obyvatel jsou 
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slabí duchem. Osobně bych šel dokonce dále. Jen statisticky, polovina lidí má IQ menší než 100. Tito 

lidé ani nemohou řešit jakékoliv vyšší hodnoty. 

MS: Říkáte-li potřeby. Narážíte na Maslowovu11 hierarchii potřeb, že člověk seberealizaci, naplnění 

ideálů má na té špičce.  

PK: Ideály si může dovolit pouze člověk, jenž docílí svého základního uspokojení.  

MS: Dá se říci, že o svobodu a seberealizaci usilovali lidé, kteří byli sdruženi v Chartě 77 v rámci 

poukazování na nedodržování lidských práv ze strany režimu.  

PK: Lidi z Charty 77 neznám, a proto jejich motivace a intence nemohu jakkoliv komentovat. Osobně 

se domnívám, že běžnému člověku stačí uspokojení na úrovni hmotných statků, spokojené rodiny. 

Jakékoliv vyšší ideály jdou úplně mimo ně.  

MS: Také můžeme konstatovat, že poté se lidský život redukuje pouze na spotřebu. Člověk se stává 

manipulovatelným objektem, neřkuli „zvířátkem“ a v tomto ohledu minulý režim vycítil, co je třeba.  

PK: Člověk ale je „zvířátkem“…  

MS: Pozor, Aristoteles k tomu dodává, že je myslícím zvířátkem, pokud bychom to měli takto 

specifikovat. Díky rozumu můžeme sami sebe překračovat a vytvářet hodnoty a napomáhat 

k objevování lidství, stavět se proti zotročení, posilovat demokraticky spontánně vzniklé struktury. 

PK: Aristoteles nás srovnává s jinými zvířaty, o nichž se domnívá, že nemyslí. To ovšem platí i o 

mnohých lidech. Někteří jsou v rámci arbitrárního prvku, jako je inteligence a schopnost myslet - na 

tom zřejmě opravdu nejlépe. Lidé jsou zde na této planetě nejchytřejší, avšak nelze uzavřít, že jsou 

nejchytřejší všichni. Domnívám se, že až na pár jedinců jsme naprosto standardní zvířátka, jimž stačí 

velmi málo. A o to více to platí, pokud budeme hovořit o běžném člověku.  

... Intelektuálové a jejich význam ...  

MS: Intelektuálové v tomto ohledu mají úplně jiný hodnotový žebříček, a tím i postoj vůči veřejné sféře 

že?  

PK: Intelektuálové …  Pokud nebudeme brát ty v hayekovském12 smyslu, kteří jsou velmi redukovaní 

intelektuálové  - jsou lidé, kteří mají chuť se ptát, proč … 

MS: … se věci dějí, tak jak se dějí? 

                                                           
11

 Abraham Maslow (1908 – 1970), americký psycholog polského původu, představitel humanistické školy. 
Vypracoval teorii potřeb, která je využívána v širokém spektru oborů. Jeho architektura má následnou podobu. 
Základ tvoří fyziologické potřeby, následují: potřeba bezpečí, potřeba úcty, potřeba lásky, seberealizace. Mezi 
jeho díla se řadí: Teorie lidské motivace (1943), Motivace a osobnost (1954), Náboženství, hodnoty a zkušenost 
vrcholového zakoušení (1964), Vzdálenější dosahuje lidské podoby (1971).   
12

 Friedrich August 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 Ludwig von Mises. Mezi jeho základní knihy lze počítat Monetární teorie 
a obchodní 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.   
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PK: Také se tážou, kde je jejich místo, proč věci fungují tak jak fungují? Proč jsou zrovna oni těmi, 

kteří mohou myslet? Pro ty je mentální činnost hledání principů podstatnější nebo stejně podstatná 

jako ostatní prostředky. Můžeme proto říci, že honba za materiálnem není tím jediným, co jim 

zvyšuje užitkovou funkci. Čas chtějí alokovat i na uvažování o tom, jaké je jejich místo na tomto světě. 

Takových lidí je ale pramálo. 

MS: To většina lidí vůbec nedělá, jelikož jim je to úplně jedno.  

PK: Jejich mentální kapacita není dostatečně velká, aby se mohli těmito otázkami zabývat.  

MS: Proto jsou dnes po více jak dvaceti letech někteří lidé zneklidněni stavem a vývojem demokracie 

v Čechách. 

PK: Nevolil bych spojení: „znepokojeni stavem demokracie“. Opět zopakuji, že se domnívám: běžným 

lidem je stav demokracie relativně lhostejný. Soudím, že někteří jsou zneklidněni, jelikož mají obavu, 

strach z nejistoty, strach z rizika. V okamžiku, kdy se společnost stane relativně bohatou, například 

každý má pračku, každý druhý má automobil, a na individuální úrovni dojde k akumulování 

dodatečně velkého majetku i u mediánového člověka, tak u každého začne hrozit, že o něco může 

přijít. U nás je dnes i průměrný člověk bohatý. A jelikož mají lidé averzi k riziku a averzi ke ztrátě a 

tudíž nechtějí ztratit své hmotné věci a nechtějí žít v obavě, že ztratí majetek, začínají být zneklidněni. 

Ekonomická krize tomu pak přidává. 

... Právo a jeho transformace ...  

MS: Nejste pouze ekonom, ale také právník. Jak vnímáte proměnu právního systému? Minulý režim se 

vyznačoval tím, že pervertoval právo, například ochranu svobod, které jsou charakteristické pro 

západní svět. K něčemu se zavázal, a to nedodržoval. Jak vnímáte genesi práva v kontextu totalitní 

zkušenosti?  

PK: Jak jsem říkal dříve. Komunismus pokládám jako naprostý zmar. Jednalo se o režim, který 

zavedením morálně defektních norem a institucí zničil mnoho generací do budoucna. Lidé přestali 

dodržovat standardy, které se evolučně zavedly a byly dodržovány dříve a na nichž společnost stála. 

Začalo se krást. Krádež se stala územ, normou. Začala se zde porušovat základní práva, protože to 

bylo normou posvěcenou ze strany vládního režimu. Byl to zmar. Z hlediska historického to však 

nebyla nějaká zásadní anomálie. Donedávna zde bylo nevolnictví, otroctví, různé druhy nerovnosti, a 

trvalo století, než byly odstraněny. Na většinu z nich se dnes se díváme s naprostou hrůzou, ale 

v rámci historie je to naprosto normální vývoj. Měli bychom být každodenně vděční za to, co máme a 

snažit se dále rovnost a úctu rozvíjet. Komunismus dělal opak. 

MS: Myslíte si, že společnost po roce 1989 mohla navázat na to, co zde existovalo před rokem 1948?  

PK: Rozhodně ne automaticky, a to se také nepodařilo. Komunistické právo vytvořilo několik institucí 

… 

MS: … narážíte na právní pozitivismus?  

PK: Instituce, které byly vytvořeny v rámci komunistického režimu. Ty pak nezvratně zničily po 

generace budované instituce, na které by se mohlo navázat. Bude to trvat několik generací, než se 

znovu instituce, které fungovaly dříve, projeví či prosadí. Typickým příkladem je, že si nevážíme 
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vlastnictví, jako jsme si jej vážili před rokem 1948. Dnes je naprosto standardní utíkat z práce, flákat 

se nebo jinak okrádat zaměstnavatele!  

MS: To je způsobeno tím, že zaměstnanci přisvojují „podniky“, k nimž nemají právo.    

PK: To bylo proto, že komunistický režim tento typ chování učinil naprostým standardem. Pokud je 

nějaký způsob chování přijat lidmi za standard, tak se velmi špatně bojuje na jeho odstranění.  

MS: To je v myslích lidí.  

PK: Současný problém s korupcí má stejný základ. Přestože to je korupce zakázána pozitivním 

právem, tak mnohými je považována za standardní, je akceptována a brána za jedinou cestu 

k dosažení svých cílů a nikdo ji ve společnosti nebere za něco mimořádného. V takovém prostředí je 

velký problém ji vymýtit.  

... Nedostatečný právní řád ...  

MS: Jak vnímáte námitky lidí, kteří ztotožňují transformaci s nedostatečným právním rámcem. Právě 

to podle nich vedlo k rozkrádání, lidé si tak vybaví „řetěz“: transformace – kuponová privatizace – 

krádež.  

PK: Když někdo řekne, že zde došlo k masivnímu rozkrádání, rád se zeptám: „Co vám zde chybí, co 

zde zbylo? Co bylo ukradeno?“ Většinou slyším generickou odpověď jako „všecko kde se podíváš“. 

Podle mne ale zůstalo téměř vše, co zde bylo. Pouze se změnil vlastník, možná jim není stát nebo 

někdo, koho by lidé jako vlastníka chtěli mít, ale nic rozkradeno nebylo. Nepochybně toho v Čechách 

máme více, než jsme měli.    

MS: Stačí se podívat na průběh privatizace, která byla jednou z částí ekonomické transformace. Ano, 

někteří lidé, jimž byl svěřen majetek, toho šikovně využili a držitelům kuponů a podílů zbyly oči pro 

pláč.  

PK: Tito lidé ale nebyli okradeni. Těmto lidem se jednoduše nepodařila investice, kterou udělali. To se 

ovšem běžně stává. Koupíte-li si ojetý vůz, také nebudete mít jistotu, kam s ním dojedete. Jsou vozy, 

které vám vydrží dalších 300 tisíc kilometrů bez potřeby jakékoliv opravy, ovšem jsou vozy, do nichž 

budete muset investovat další zdroje jen, co opustíte autobazar. To je obdobná špatná investice a 

nelze z ní obviňovat autobazar, nebo tvrdit že vás okradl. Vy jste udělal chybu. Nedovedu si 

představit člověka, jemuž se vždy vše v životě podařilo. Pochopitelně totéž platí i u managementu 

privatizovaných společností, i tam došlo i ke špatným rozhodnutím. Navíc, některé společnosti nebyly 

vůbec konkurenceschopné, i kdyby měly zázračný management, byly odsouzeny k zániku. Opět to ale 

nezbytně neznamená, že někdo někoho okradl. Byli manažeři, kteří nebyli dobrými manažery, jelikož 

se to nemohli díky komunismu naučit, neuměli dobře rozhodovat, kontrolovat podřízené, přizpůsobit 

se tržnímu systému, hledat příležitosti. Prapůvodní chyba byla, že komunismus nedával šanci 

schopným lidem a naopak do čela dosazoval průměrné jednotlivce - přisluhovače. Díky tomu a díky 

masivnímu plánování a netržním alokacím zdrojů docházelo k masivním neefektivitám. Ten, kdo 

okradl lidi, byl komunismus. Na druhou stranu ale neříkám, že zde nedošlo k mnohé trestné činnosti, 

že zde nedošlo k toleranci úplatkářství, rozkradení v tom smyslu, že se výhodně prodávala různá 

aktiva spřízněným subjektům. To je však zcela jiná otázka. Zde je nepochybná odpovědnost 
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jednotlivců a v takových případech měly nepochybně jednat orgány v trestním řízení. Zákony, které 

umožňovaly postihovat trestnou činnost, zde existovaly.  

MS: Namítáte, že se neaplikovaly.  

PK: Nebyl, kdo by je aplikoval. Orgány činné v trestním řízení byly připraveny na boj s politickým 

nepřítelem, a nikoliv na boj s hospodářskou kriminalitou. Nyní se to lepší, ale i přesto je zde stále 

málo lidí, kteří jsou schopni sofistikovanou hospodářskou kriminalitu odhalit a stíhat. Navíc policisté a 

státní zástupci nemají patřičné pobídky. Je pár nadšenců, kteří se snaží, ale často brzy vyhoří, jelikož 

poznají, že díky rozšířené korupci a politikaření se ze všeho lze vykoupit. Navíc mnozí zjistí, že 

v takovém prostředí mohou přijít k daleko větším prostředkům a uspokojení pokud se přesunou do 

„soukromé“ sféry. 

MS: Inu, není zde ochota jít cestou práva! 

… Omyl …  

 MS: Chýlíme se k závěru. Jaký omyl vidíte v realizaci transformace, jak byste ji zhodnotil?  

PK: Jsem rád, že transformace zde proběhla. Nemám k tomu významně negativní komentář. Každý 

může ex post říci, že něco bylo možno něco udělat lépe. Po čase na povrch vyplynou neefektivity, 

které nebylo možno dopředu identifikovat či odhadnout jejich význam. Pokud uděláte rozhodnutí, 

šlápnete do tmy a bude tam cesta, tak je to pro vás dobrá zpráva. Pokud tam bude chybějící poklop, 

tak můžete říci: „Stala se chyba, mělo se čekat do rozednění“.  To ovšem zjistíme pouze tehdy, když je 

rozhodnutí uděláno, učiněno a mohl jste se seznámit s jeho důsledky. Tady nebylo možno čekat do 

nekonečna. Bylo potřeba udělat množství kroků, všechny byly do neznáma a potmě. Něco se holt 

nepodařilo. 

MS: Soudíte, že mnozí lidé před rokem 1989 byli hodně naivní a očekávali od změn daleko více?  

PK: To nepochybně. Lidé jsou naivní a přemíru optimističtí. Vždy očekávají daleko více pozitivních 

věcí, které se jim mají stát. Při výuce používám výzkum jednoho amerického profesora, který se na 

svých hodinách zeptal studentů ve třídě, s jakou pravděpodobností ve srovnání s jejich kolegy se jim 

stane cosi pozitivního nebo negativního. Studenti měli tendenci odpovídat tak, že je daleko menší 

pravděpodobnost, že se jim stane něco negativního než jejich kolegům a naopak. Mysleli si, že daleko 

více zbohatnou, že dodělají školu, že budou zdravější, že umřou později … Trpíme neuvěřitelným 

sebestředným optimismem. Máme to nepochybně evolučně dáno. Je to faktor, který nás vede 

k dalšímu a dalšímu rozvoji. V okamžiku, kdy se spokojíme s tím, co máme, tak automaticky míříme 

do záhuby. Nicméně velmi často nedosáhneme na vysněné mety. 

MS: Děkuji vám za kritická stanoviska.   
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Dialog o transformaci s Martinem Jahnem13,14: 

MS: Čím je pro vás 1989? Jak si na něj jako student vzpomínáte? Jaké naděje jste do něj vkládal? 

Případně jak naděje naplnily?  

MJ: Jistě to byl rok fantastický, který přinesl svobodu. Pro mě měla symbolický význam, neboť - 

vzhledem k tomu, jaký mám rodinný původ - nepřicházelo v úvahu, aby byl někdo v komunistické 

straně. Ani můj otec, ani má máma v ní nebyli. Před druhou světovou válkou jsme byli celkem bohatá 

rodina. V podstatě jsme přišli o vše a ke komunismu u nás byla velká averze. A to nejen ideologická, 

ale i materiální. Na druhou stranu jsem měl štěstí, věděl jsem, že chci dělat něco v mezinárodním 

prostředí v oblasti obchodu. Šel jsem studovat Vysokou školu ekonomickou. Bavily mne jazyky, a ty 

jsem též studoval. Také jsem věděl, že vysněnou práci tohoto typu nebudu moci někde dělat bez 

toho, aniž bych k vstoupil do strany a případně podepsal papír Státní bezpečnosti. Šel jsem studovat 

něco, co mě strašně bavilo, co jsem chtěl dělat, ale věděl jsem, že tuto práci nebudu mít v budoucnu 

šanci vykonávat. Nikoho by ani ve snu nenapadlo, že by mohlo dojít k takovým změnám, že by 

komunismus mohl padnout, a my bychom mohli v nějakém odstupu vstoupit do Evropské unie a do 

NATO. O tom nikdo nepřemýšlel, jelikož to bylo mimo realitu a z mého pohledu to pochopitelně bylo 

ohromně zajímavé. V jistém ohledu jsme před rokem 1989 žili „spokojený“ život. Nám v režimu, krom 

toho, že jsme nemohli cestovat a svobodně mluvit, nic nescházelo. Chodili jsme oblékaní, měli jsme 

levné pivo, mohli jsme sportovat. Byli jsme veselá mládež. Mozek má tendenci vytěsňovat negativní 

vzpomínky, a tak máme většinou v paměti veselé dětství.  

MS: Bohužel chyběla svoboda, od níž se všechno ostatní odvíjí, tím myslím schopnost seberealizace.  

MJ: Nemohu říci, že bych tím trpěl, že ji nemám. Žili jsme v systému. Nakonec i zvířata v zoologické 

jsou asi každý den šťastna, protože nemá cenu se každý den trápit, být zoufalý. V roce 1989 začaly 

změny protestem. Studenti mají rádi protest, ať u nás, či na Západě. Student je rebel a bylo to fajn. 

Byla stávka, studenti nemusí do školy, což je též zajímavé, neboť člověk má více volného času. Pak to 

začalo přerůstat v něco, co opravu vzbudilo naděje. Protesty tak mohly způsobit změnu režimu, což 

bylo fantastické. Jednalo se o opojný pocit, který jsme si tenkrát neuvědomovali, ani to, co to vše ve 

finále přinese. Například větší odpovědnost, větší konkurenci a podobně, ale neuvědomili jsme si i 

negativa. Zkrátka rok 1989 byl rokem, který mi dal svobodu, byl rokem zázraků, a proto na něj často 

vzpomínám. Každý den jsem vděčný za to, že mohu dělat, co dělám, že žiji tak, jak žiji a jak byl 

ovlivněn můj přístup k životu v obecné rovině.  

MS: Člověk se nemusí ohýbat a může kráčet rovně. Může sám sobě říci: „Dělám věci, které byly 

úspěšné pro společnost, a nemusím být za to postihován.“ Lidé, kteří šli cestou vzdoru, trpěli. Rok 

1989 byl pro vaši rodinu satisfakcí, pokud vám byly zabrány majetky a otevřela se cesta zpět.  

MJ: Jistě se jednalo o velkou satisfakci, a to do určité míry morální, protože poté jsme některé 

majetky dostali zpět, i další věci, které byly pro mého otce srdeční záležitostí, něco z nich se vrátilo. 

                                                           
13

 Martin Jahn *1970, český ekonom, v devadesátých letech působil ve společnosti CzechInvest, v letech 2004 – 
2005 byl místopředsedou vlády pro ekonomiku, od roku 2006 pracuje pro společnost Škodu Auto a koncernový 
podnik Volkswagen.                     
14

 Dialog byl natočen v pátek 24. ledna 2014 odpoledne v centrále Svazu automobilového průmyslu, Opletalova 
55, Praha 1, Nové Město.   
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Ne však v tom rozměru, abych mohl žít jako rentiér. Jistě, mám dobrý pocit z toho, že se rodinné 

tradiční věci vrátí, tak to bylo v naší rodině chápáno.  

MS: Ano, ale mnohé věci byly předávány ve špatném, ba dezolátním stavu. Muselo se hodně 

investovat, aby došlo k patřičné nápravě. To je však jiná kapitola.    

MJ: Mohli bychom si povídat, jak se dávala linolea na krásné dubové parkety z osmnáctého století, 

které byly zničeny. To však je jiná kapitola chování minulého režimu nebo jeho proponentů 

k historickým nemovitostem.  

MS: K tomu je dobré říci definici socialisty Pierre-Josepha Proudhona. Pro něj je matek krádež. 

Komunisté se snažili postupovat v této výchozí pozici, a asi proto kradli.  

... Komunisté ...  

MS: Navrhoval bych, abychom přešli před rok 1989. Jak vnímáte komunistickou ideologii, jíž se režim 

zaštiťoval?  

MJ: Komunistickou ideologii je nutné chápat na základě jejího vzniku a příčin. Vznikla na základě 

toho, že když nemáme co ztratit, jen naše okovy, budeme za naši svobodu bojovat. Jsem přesvědčen, 

že si kapitalistická společnost třicátých let zasloužila komunismus sama. Na to se nedá zapomenout. 

Komunismus zde nevznikl tím, že nějací komunisté chtěli krást, nebo že Stalin chtěl být mocipán. 

Nástup komunismu byl zapříčiněn samotným kapitalismem jeho nenasytností. To je vidět dnes 

v různých krizích - a je nutné to připomínat, protože každá krize rozevře nůžky a bohatší jsou bohatší 

a chudší jsou chudší.  

MS: Snad nejprve dochází k rozevření nůžek a poté ke krizi.  

MJ: Ano, například poslední krize nůžky nerovnosti rozevřela, jelikož bohatší se stali bohatšími a 

chudší se stali chudšími. Ve finále je to tak, že se bohatší umí o své majetky postarat lépe než chudý. 

Každá krize je pro někoho příležitostí k dalšímu zbohatnutí.     

MS: Jinými slovy: „kdo majetek má, bude mu přidán, a kdo nemá, bude mu sebráno i to, co má“. 

MJ: Každá krize má své náklady. Ty je nutné zaplatit. Kdybych se měl vrátit k hlavnímu tématu. Je 

nutné chápat, proč komunismus vznikl. To bylo první. Jedná se o nenasytnost kapitalistické 

společnosti. Idea jako taková se může mnoha lidem líbit, neboť výchozí idea není špatná. Co však bylo 

špatné, bylo zneužití idejí - a to, kam je dotáhl Stalin a jeho posluhovači zde u nás. Ten systém byl 

zrůdný. Komunismus má na svědomí dokonce více životů než fašismus, neboť se držel delší dobu, 

idea sama je zrůdná. Také bychom si měli uvědomit, že cestu ke komunistické vládě jsme si způsobili 

sami. V čele stále Češi, a ne Rusové. Ti na to pouze dohlíželi. Někteří Češi byli „poturčenci horší 

Turka“.  

MS: Sami jsme skórovali do vlastní branky při vidině lepších zítřků.  

MJ: Komunistický systém tuto zemi zruinoval. Systém padl ekonomiky ne politicky. Kdyby systém 

nefungoval špatně, byl by zde stále.  

MS: Kdyby se uvolila možnost drobného podnikání, vývoj mohl být jiný. Mělo by se říci, že u nás bylo 

zestátněno vše, i holiči“.  



 
 

43 
 

... Výzva k reformě systému ...  

MS: Zmínil jste dvacáté století, ale když psal Marx pojednání, spíše myslel na dickensovský 

kapitalismus. Ten shodou okolností můžeme vidět v Číně. Zkrátka Marx reagoval na nedokonalosti a 

bídu světa.   

MJ: Hovoříme-li o dickensovském kapitalismu, ten byl pro většinu lidí pozitivní, jelikož přinášel do 

společnosti mnoho nového, což bylo zajímavé. Musíme si uvědomit, že životní úroveň stoupala. I 

dnes se jedná o otázku Číny i Ruska. Režim, který v těchto zemích panuje, umožňuje, že životní 

úroveň lidí stoupá, …  

MS: ... ale jen díky tomu, že jsou dodavateli primárních zdrojů.  

MJ: Jedno, co je toho příčinou.  

MS: Jejich vláda je prapodivná.  

MJ: V Číně též stoupá životní úroveň. Jako ekonom za vším vidím hospodářské procesy. Komunismus 

vznikl na základě nějaké ekonomické situace, kde byla určitá vrstva společnosti velice chudá, a také 

zanikl na základě jiné ekonomické situace. Státy byly tak chudé, že nebyly schopny své hospodářství 

řídit dál.  

MS: Možná také klobouk dolů před Gorbačovem, který jednal v duchu nutnosti reforem systému. 

Lidem dal svobodu ve snaze obrodit systém, v jehož čele stanul, ale to se mu stalo osudné.  

MJ: Často se mluví o roli jedince v dějinách. Pro mě je to velká neznámá, proč to Gorbačov udělal, jak 

to dokázal, je to fantastické.  

MS: Musel přece projít zrůdnou stranou, jíž byl součástí. Musím nechat vymřít „starce“.  

MJ: Bylo to spojeno s velkým osobním rizikem. Proč to udělal, když viděl zrůdnost režimu, měl to 

potřebu udělat z hlediska své humánnosti. Pamatuji si, když jsem byl na základní škole, a v té době 

umírali generální tajemníci.  

MS: Každý se díval do hrobu.  

MJ: Když však přišel Gorbačov, říkali jsme si: „Dáme mu rok jako obvykle,“ ale pak se stalo něco 

jiného a z toho pohledu to bylo docela zajímavé.  

MS: Můžeme říci: „Zaplať Bůh pro nás.“  

MJ: Zpět ke komunismu. U nás po padesátých letech zrůdného režimu nastala konsolidace. Nedávno 

jsem viděl film Ve stínu, což byl jeden z mála filmů, který se zabývá touto dobou. Po roce 1968 přišla 

normalizace. Byla též zrůdná, protože nám dala „chléb a hry“. Říkal jsem si, že jsem byl spokojený 

teenager. Nebudil jsem se ze zoufalosti s tím, že žiji v komunistickém režimu, ale těšil jsem se, že 

mohu sportovat, že pivo stojí dvanáctka dvě padesát a desítka korunu padesát. Z toho pohledu to byl 

„freeride“, ...  

MS: ... ale i období rezignace.  
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MJ: Na vysoké škole při počátku studia byla ve vzduchu myšlenka: „Co bych chtěl dělat?“ Je největší 

dar v životě, když člověk může dělat to, co jej baví. To platí pro všechny režimy. Já a věda, to není 

možné, potýkal jsem se s otázkou emigrace, což bylo obtížné. Má člověk emigrovat, má zde nechat 

rodiče? Jsem velký patriot, vlastenec. Nechtělo by se mi z Česka, byť jsem paradoxně polovinu svého 

pracovního života strávil mimo v Česko, tedy v USA, v Rusku a nyní v Německu. Pořád zde mám svůj 

dům a Česká republika je mým domovem. Zkrátka něco mě s Českem pojí. Vnímal jsem to jako vnitřní 

schizofrenii. Utápěli jsme ji v pivu, vedli jsme protistátní řeči, což je české řešení. 

MS: Tento přístup můžeme asi stěží nalézt jako konstruktivní, byť můžete říci, že i slovo je čin.  

... Poražení ideologie? ...  

MS: Soudíte, že ideologie spojená s režimem je definitivně poražena, nebo vždy se naleznou tací, kteří 

budou usilovat o to, aby se o ně někdo postaral? Lidé budou vzpomínat na „krásné“ časy. 

MJ: Kdybych to měl říci ošklivě, takoví lidé vymřou, neboť mladá generace to již nezná. Mám děti 

v rozmezí 21 a 4 roky. Moje nejstarší dcera již dávno studuje na vysoké škole a ti malí začali chodit do 

školky. Tu dobu nežili a nedokážou si ji představit. Ani si neodkážou představit, že byly televize bez 

dálkového ovládání, nebyl Facebook. Zkrátka, žijí v jiné době. Nemají svět, který by se o ně postaral. 

Otázka, kterou jste naznačil, se spíše bude týkat sociální spravedlnosti, která by mohla otázku 

komunismu či socialismu nastolit, ...  

MS: ... pokud dojde k příliš velkému rozevírání příjmových nůžek.  

... Stav společnosti a hospodářství ...  

MS: Jak jste se jako ekonom díval na společnost a hospodářství, či jak se na ně díváte s odstupem 

času? Lze říci, že Československo bylo v úpadku? Byli jsme nejzápadnější a nejvyspělejší částí Východu.  

MJ: Tenkrát jsem byl student prvního ročníku ekonomie. Studoval jsem marxismus, dějiny 

ekonomických teorií ze socialistického pohledu. Myslím si, že Česká republika se potýká 

s fenoménem nevyužitých šancí a potenciálu. Ten nebyl využit tenkrát a není využit ani dnes, jelikož 

minimálně za 10 let vlády neudělaly skoro nic proto, aby se potenciál dal využít. Bohužel my 

prožíváme několik desetiletí, kde se této země nevyužívá. Česká republika by mohla být již dávno 

Švýcarskem Evropy, Rakouskem, Holandskem.  

MS: Možná to jsou přání otce myšlenky. Říkáte, ano, ...  

MJ: ... Česká republika má v tomto ohledu mnoho komparativních výhod.  

MS: Týká se to jak roku 1989, ...  

MJ: ... tak dneška. Je to centrální poloha, jsme tranzitní zemí. Máme zde průmyslovou tradici. Máme 

vzdělané lidi. Máme slušný systém vzdělávání, ... 

MS: ... byť jsou známky, že upadá.  

MJ: Nemáme problémy s ostatními zeměmi, které ekonomický potenciál potlačují. Jsem přesvědčen, 

že je ohromný potenciál, který jsme nevyužívali, ať již to bylo tím, že jsme byli součástí RVHP. Dnes je 

tomu proto, že jsou u nás politicky impotentní politické strany.   



 
 

45 
 

MS: Možná lidé trpí disfunkcí, kterou jste popsal.  

... Budování kapitalismu ...  

MS: Jste ekonom, spontánně jste proto přešel k utváření kapitalismu. Jak vy sám se na něj díváte? 

Jedná se podle vás o systém, který vzniká přirozeně, je výsledkem lidské kooperace?  

MJ: Jedná se o systém, který je založen na lidské přirozenosti, na tom, že každý ekonom usiluje 

maximalizovat svůj ekonomický užitek. Jedná se o systém, který odpovídá lidské přirozenosti, což 

komunismus není, protože člověk od přirozenosti není komunistou.  

MS: Zkrátka lidé jsou individualisty. To nutní člověka, aby pečoval o to, co je mu svěřeno.    

MJ: Jsem přesvědčen, že lidé usilují hlavně o svobodu. Ta je asi hlavním určujícím faktorem. 

Komunismus jako diktatura svobodu omezuje, a to je první faktor, proč nemůže fungovat. 

Kapitalismus může mít spoustu podob. Sám bych nepoužíval slovo kapitalismus, ale spíše bych 

používat slovo tržní ekonomika, třeba Čína je do jisté míry tržní ekonomikou, i když tradiční 

kapitalismus to není. Dnes je trh i v Americe dost regulován, ale přesto se jedná o volný trh. Číně se 

podařilo spojit komunistickou ideologii s tržními principy.  

MS: Když člověk pozoruje daný systém, může říci, že ideologie není nad ekonomií, ale naopak. U nás 

byla ideologie právě nad ekonomií, a proto docházelo ke ztrátám.  

MJ: Řekl bych, že u nás ideologie prostupovala vše. V Číně je základem tržní ekonomika a nad tím 

stojí ideologie, kterou zosobňuje strana. Jsem přesvědčen, že tržní ekonomika je nejlepším systémem 

fungování hospodářství i společnosti. Je otázkou, jak je řízena, jak je regulována.  

MS: Slovo kapitalismus má negativní konotace. Hned v počátku nového režimu po roce 1989 se spíše 

hovořilo o obnově tržního hospodářství. Sluší se říci, že se mělo na co navazovat. Tradice zde byla. Byli 

jsme průmyslovým srdcem Rakouska – Uherska, byli jsme průmyslově vyspělou zemí za první 

republiky. Pak jsme prožili padesát let přešlapováním díky totalitním režimům.  

... Strategie obnovy ...  

MS: Rád bych se zeptal, jak se zpětně díváte na doporučení, jimž se říká Washingtonský konsensus? 

Jedná se o koncept pro Latinskou Ameriku, kde bylo nutné obnovit makroekonomickou rovnováhu, ale 

instituce Mezinárodního měnového fondu a ministerstva financí USA doporučily jistou „kuchařku“, jak 

postupovat. Spočívá ve střídmém hospodaření státu, privatizaci, liberalizaci, deregulaci, daňové 

reformě, konkurenčním devizovém kurzu, vytvoření konkurenčního prostředí aj. 

MJ: Pro mě jsou vámi zmíněné skutečnosti teoretickým rámcem, jsem zastáncem tvorby hodnot. 

Jsem přesvědčen, že každá společnost si musí ujasnit, jaké hodnoty chce tvořit. Ano, můžete dávat 

doporoučení, jaká jste uvedl. Můžete mít vyrovnaný rozpočet, mírně přebytkovou obchodní bilanci, 

máte mít odpovídající devizový kurz. To jsou vše „bláboly“, pokud nevíte, co země bude vytvářet, 

protože nebudete pro své lidi mít práci, nebudete mít co vyvážet. Je nutné, abychom věděli, jaké má 

země zdroje, jaké má komparativní výhody, a jak jsme řekli, čím bude zaměstnávat své lidi a co bude 

vyvážet. Pro mě se možné reformní kroky odvíjí od těchto skutečností, jsou pro mě důležitější otázky 

pracovního práva, jako je vzdělávání, jako je energetická politika, zajištění zdrojů pro průmysl, služby 

v turistice.             
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MS: Kdybychom se měli zabývat konceptem transformace a obnovení kapitalismu, jaký podle vás měl 

být transformační rámec? Se svým konceptem přišel Václav Klaus, což byla modifikace doporučení 

Mezinárodního měnového fondu, s čímsi přišel Valtr Komárek, profesor Milan Zelený. Jak lze podle vás 

obnovit hospodářský řád, který zde dlouhou dobu existoval, ale měl téměř padesátiletou mezeru.  

MJ: Když jsem dostudoval ekonomickou školu, to, co mi vrtalo hlavou? To, co později říkal Miloš 

Zeman, že se nedá budovat kapitalismus bez kapitálu, proto jsem šel do CzechInvestu, což byla státní 

agentura, která pro mě zhmotňovala sen, co bych rád dělal, protože jsem si rychle srovnal priority 

toho, co chci dělat. Stanovil jsem si je na vysoké škole. Rád bych dělal něco, co mě bude bavit, jelikož 

jsem extrémně líný člověk, a pokud nedělám něco, co mě baví, nemohu to dělat pořádně. Věděl 

jsem, že zaměstnání bych rád dělal na světové úrovni. Nechtěl bych být průměrný regionální hráč. 

Třetí pravidlo bylo, že chci dělat to, co bude mít prospěšné České republice, neboť jsem vlastencem. 

CzechInvest jako vládní agentura, která měla pomoci transformaci tím, že lákala investory do České 

republiky, to byla pro mě věc fantastická, a proto jsem tam šel. Myslím si, že transformace, kterou 

Klaus provedl, měla dva základní problémy. Makroekonomický rámec byl správný. Zavedení institucí 

jako Česká národní banka, Burza cenných papírů Praha, antimonopolní úřad bylo též správné. Byla 

tam však absence práva. Byl tam větší tlak provést změny rychle a právo bylo druhořadé. Je zřejmé, 

že se musí počítat s hospodářskou kriminalitou, a proto policie, státní zastupitelství, soudy musí být 

na změny připraveny, což nebyly. Musí být připraveno právo. Moje studium bylo fantastické v tom 

ohledu, že když jsem měl obchodní právo - což bylo po roce 1989 - bylo psáno profesorem Janem 

Dědičem. On vždy napsal kapitolu a pak ji s námi diskutoval. Zrod obchodního zákoníku jsem zažil 

jako student profesora Dědiče, což bylo fantastické.  

MS: Shodou okolností sám profesor Dědič se účastní dialogů o transformaci. Můžeme říci, že profesor 

Dědič zná dobře německé právo, zná německy. Kdyby se toho ujal jiný člověk, který je nakloněn 

anglosaskému světu, mohlo se to ubírat jiným směrem.  

MJ: Jsem přesvědčen, že v obchodním právu problém nebyl. Nevím, jestli je právo anglosaské lepší. 

Jsem přesvědčen, že naopak německé právo lepší je. Naše provázanost s německou ekonomikou je 

velká. Mít německé právo, německý systém vzdělávání – to není nic špatného. Říkal jsem, že chyběly 

dvě věci, jednak to bylo právo a druhou věcí byl kapitál. Jsem přesvědčen, že kuponová privatizace 

v tomto rozsahu byla chybou a vedla ke krachu mnoha firem. Společnosti, které byly přímo prodány, 

fungovaly mnohem lépe než ty, které byly privatizovány kuponovou metodou. Jsem přesvědčen, že 

zde chyba byla a měli jsme klást větší důraz na zahraniční kapitál.  

... Dialog o reformách ...  

MS: Rád bych se zeptal, na význam dialogu o reformách v rámci utváření strategie, která zásadně 

proměnila hospodářskou krajinu. Hovořil jste o rychlosti změn. Jistá opatření byla dělána „horkou 

jehlou“. Máme zákony, které jsou mnohokrát novelizovány, což podrývá stabilitu. Bylo dobré mít 

instituci, která by důsledně připravovala něco, čemu bychom mohli říci hospodářská politika? 

Podobnou instituci měla vláda pana Mirka Topolánka NERV – Národní ekonomická rada vlády.               

MJ: V revolučních a porevolučních dobách je nutné něco rychle změnit, dialog je vždy omezen. 

Tenkrát zde mnoho lidí, s nimiž jste mohl vést dialog na odborné úrovni, nebylo. Například nápady 

Valtra Komárka, aby byla koruna k marce jedna ku třem, nebyly realistické. Jsem přesvědčen, že 

důležitou skutečností byl nezájem o právo a spravedlnost, k tomu se vůbec přihlíželo.  
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... Signály lidí v rámci procesu ...  

MS: Vystupuje zde i otázka profesí. Jinak „uvažují“ ekonomové, jinak právníci, advokáti, jinak na 

soudech. Když se bortí starý režim a vytváří nový svět, je logické, že mít vše právně pod kontrolou, je 

iluzorní. Došlo k nešťastným krádežím nebo slovům, že nejsou špinavé peníze, že se rozeznají čisté a 

špinavé peníze těžko. Toto vneslo impuls k nekalému chování a pocitu nespravedlnosti.  

MJ: Jedná se o slova, komentáře, které jsou fakticky správně, ale ideologicky špatně. To však může 

říci ekonom, ale nemůže to říci politický lídr. Když to řekne politický lídr, pro společnost to má jiný 

signál.  

MS: Jinými slovy: „Dělejte to! Nic se vám nestane.“ 

MJ: Je to jedno. Když ten samý člověk po dvaceti letech udělí amnestii těm, kteří se podíleli na 

protiprávním jednání, jedná se o dokonání morálního zločinu v této zemi.  

MS: Co takový člověk, který je poctivý?  

MJ: Je frustrovaný. Když se mu pak naskytne možnost ukrást, ukradne též.  

MS: To vede k celospolečenské anémii.  

MJ: Jedná se o generaci lidí, která vyrůstala v době před pádem režimu. Říkalo se, že kdo nekrade, 

okrádá rodinu.  

... Privatizace ...  

MS: Pokročme dále – a to privatizaci. V rámci ní zde nebyla pouze kuponová. Myslím si, že impulsem 

pro obnovení drobného podnikání byla malá privatizace. Souhlasíte s tím? Byla to ona, která pomohla 

obnovit sešlé fasády měst. 

MJ: Ano, malá privatizace byla správným krokem. Jsem přesvědčen, že byla chyba, že restituce byly 

do určité míry okleštěné. Neříkám to proto, že tím byla naše rodina či sám potrefen. Myslím si, že 

negativní přístup vracení majetku i k emigrantům sehrál své. Například emigranti mohli pomoci.  

MS: Lidé zde také měli úspory, mohli začít podnikat.  

MJ: Struktura české ekonomiky byla závislá na velkých firmách. Vždy jsme měli společnosti jako 

Škoda, ČKD, které hospodářství táhly. Malé a střední se „vezly“. Nebyli jsme takovým podnikatelským 

národem, jako je Polsko. Nebyli jsme zemí, které mělo silnou základnu malých a středních podniků 

jako tomu je ve Švýcarsku. Čekat, že malé a střední podniky potáhnou českou ekonomiku, je trochu 

naivní.  

... Česká cesta a kontexty ...  

MS: V rámci velké privatizace se prodávaly podniky lidem, jakými byli Lubomír Soudek, jenž dostal 

Plzeňskou Škodovku, Vladimír Stehlík, jenž dostal Poldi Kladno, Václav Maroušek, jenž dostal ČKD. Jak 

se zpětně díváte na neochotu politiků po roce 1992 propojovat klíčové české podniky s vyspělými 

zahraničními, které měly ve světě reputaci a potřebný kapitál? Píše se rok 1990 a ministr průmyslu 
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v Pithartově vládě Jan Vrba začíná rozvíjet aktivitu za účelem propojení strategických podniků. V roce 

1992 končí, když končí Pithartova vláda. Vlastně se potvrdila vaše teze o velkých podnicích.   

MJ: Myslím si, že se jednalo o chybu. Výsledky vidíme na příkladu rozdílu mezi Škodou, Liazem a 

Tatrou. Nic není černobílé. Nejlepší cesta nemusela být vždy jen privatizace zahraničnímu partnerovi, 

ale velkých společností, které zkrachovaly je zbytečně mnoho. ČKD, Liaz, Tatra, všichni vidíme, kde 

jsou. Například Škodu Plzeň se podařilo zachránit, což je spíše výjimka. Vím, že byla chyba, že se 

nepostupovalo, když privatizační proces již běžel. Firmy jako Siemens, Mercedes zájem měly. Toto 

jsou všeobecně známé příklady.  

MS: Privatizace určitých podniků do zahraničních rukou se podařily. Například Rakona byla převzata 

společností Procter and Gamble, Čokoládovny převzala firma Nestlé.  

MJ: Všechny prodeje byly úspěšné. Nevzpomínám si, že by byl případ prodeje firmy strategickému 

zahraničnímu partnerovi, který by zkrachoval.  

MS: Soudíte, že důležitým prvkem hrály i nacionální myšlenky?      

MJ: Byla zde snaha o akumulaci domácího kapitálu, ...  

MS: ... který zde neexistoval.  

MJ: V Americe také nebyl a vytvořil se. Možná si tenkrát říkali: „Bude lepší, když se nakrade a bude 

domácí, než aby nebyl žádný.“ Z privatizace domácí cestou se dá uloupnout více než z privatizace 

zahraničnímu partnerovi. Víme, jak fungovala IPB, co přišlo. Myslím si, že se jednak jednalo o určitou 

snahu akumulace českého kapitálu, kterou můžeme pozitivně hodnotit, ale byla tam snaha o 

možnost vlastního se obohacení.    

MS: Víme, jak skončil pokus o vytvoření „českého kapitalismu“. Končí prodejem českých bank 

Zemanovou vládou, jak na to upozorňuje anglický ekonom Martin Myant.     

MJ: Takto kategoricky bych to neřekl. Jsou zde lidé, kteří vytvořili majetek. 

MS: Opakuji, šly o firmy, které vyšly z privatizace, byly privatizovány kuponovou metodou. Podniky 

byly financovány státními bankami, jelikož byly v aktivech investičních fondů, které byly vlastněny 

bankami. Někteří politici také vyvíjeli snahu, aby se privatizovaným podnikům poskytovaly levné, 

měkké úvěry, které neměly ekonomickou racionalitu.  

MJ: Mohlo by se jednat o ekonomickou naivitu, ale došlo tam ke zcela jasnému tunelování. Nebyla to 

pouze nezkušenost z podnikání a naivita, ale jednalo se o cílené tunely firmy. Byl zde velký počet 

podnikatelů či lidí, kteří tímto způsobem podnikali. Jejich cílem bylo peníze z firem vytáhnout.  

MS: Jinými slovy nebyla zde snaha rozvíjet podnik. Mnozí lidé na vrcholných pozicích se rozhodli 

odklánět aktiva na svá konta a oslabovat pozici firmy, která měla být spravována. Někdo může říci: 

Bohužel, byla to doba neopakovatelná, doba, která nabízela nesčetné možnosti, byla to doba, v níž se 

distribuovala obrovská množství majetku.  

MJ: Samozřejmě, někdo tyto praktiky může omlouvat. Já v tom vidím „prošvihnutou“ příležitost. Byla 

to chyba a nikdo se tím nezabýval. Bylo zde propojení s policií, se soudy, se stáními zástupci. Z toho 

pohledu můžeme hovořit o mafii moci, která ani nedovolovala vyšetřování těchto všech zločinů, což 
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je pro společnost demoralizující. Dostali jsme se do situace, kdy tuto společnost řídili bývalí veksláci, 

zelináři, což je strašné.  

MS: Jedná se odklon od idejí sametové revoluce, které formuloval Havel: „Pravda a láska zvítězí nad 

lží a nenávistí.“ Do jisté míry budování českého kapitalismu tuto tezi pervertovalo.  

MJ: Naštěstí zvítězí. Vývoj celého světa ukazuje, že nakonec dobro zvítězí, což je správně, ale někdy 

to moc stojí a hodně dlouho trvá.  

MS: Ostatně Jan Masaryk tvrdil, že pravda vítězí, ale dá to fušku.  

... Škoda Auto ... 

MS: Navrhoval bych, abychom se zastavili u podniku Škody Auto Mladá Boleslav. Tato společnost byla 

v nevalné hospodářské kondici a díky vstupu společnosti Volkswagen začala kýžená revitalizace 

socialistické firmy. S jistou nadsázkou můžeme říci, že vstal jako Fénix z popela. Jak vnímáte 

privatizační příběh, jehož jste do jisté míry součástí?  

MJ: Z mého pohledu Škoda Mladá Boleslav byla podnik, který fungoval poměrně dobře, nicméně 

prodávala před privatizací kolem 200 tisíc aut nevalné pověsti, kvality. Dnes prodává téměř milion aut 

dobré pověsti a kvality. Z tohoto pohledu se jedná o ohromný skok dopředu. Je dobré, že se 

privatizovala cestou přímého prodeje. Jakákoliv jiná forma privatizace by ji zlikvidovala. Bylo správné, 

že se vybral Volkswagen. Z vývoje na světových trzích je jasně vidět, že by cesta Renaultu nebyla 

vhodná. Jsme rádi, že zde máme v této podobě Škodu než nějakou Dacii. Tato cesta se ukázala jako 

správná. Také to dalo práci. Trvalo to více než dvacet let. Úspěch se nedostavil sám. Vzhledem 

k tomu, že byl vybrán dobrý partner, došlo ke kýženému spojení silných stran Němců a Čechů. 

Německá preciznost a disciplína se spojila s českou flexibilitou a invencí, a proto značka velice dobře 

funguje. Zřejmě se jedná o nejlepší příklad povedené privatizace.  

MS: Sluší se říci, že Němci nepředpokládali, že se Škoda stane konkurentem Volkswagenu na 

západních trzích, ale bude sloužit východním trhům.  

MJ: Nevím, profesora Hahna jsem znal dobře a občas se stýkáme. I on je překvapen, jak se dobře 

Škoda Auto vyvinula. Nemyslím si, že by se mělo jednat o tehdejší primární ideu, aby se Škoda 

prodávala na Východě a Volkswagen na Západě. Ono se u nás soupeření Škody s Volkswagenem 

trochu přehání. Soupeření Volkswagenu s Audi je mnohem větší než se Škodou. 

MS: Možná je to tím, že Audi je větší značka a také luxusnější ...  

MJ: Princip fungování více značek koncernu je založen na volné soutěži. Koncern prodá „se Škodou“ 

více, než by prodal bez ní. Interní substituci bych nepřeceňoval.  

... Plná koncernová integrace ...  

MS: Jaké zdroje využívá Škody samotný Volkswagen? Jedná se například o výzkum a vývoj?  

MJ: Ano, výzkum Škody se od vstupu do Volkswagenu se výrazně rozvinul. Vyvíjejí se tam nejen 

modely Škody, ale vyvíjejí se tam i vozy jiných značek například Seat. Vyvíjejí se tam motory, 

převodovky, jež se užívají v celém koncernu. To stejné platí o jejich výrobě. Můžeme říci, že Škoda 

auto je plně zapojena ve všech oblastech výroba, prodej, vývoj. 
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... Škoda Auto a český průmysl ...   

MS: Ještě je vhodné se zeptat, jaký je význam Škody pro český průmysl. Zpočátku se díly užívané pro 

sestavení automobilu musely dovážet. Nyní existuje „součástková“ soběstačnost. Velká většina je 

produkována v Čechách.  

MJ: Vliv Škody měl dopad i na příliv investorů do výroby komponentů. Musím říci, že jsem u 

privatizace Škody Auto nebyl, a proto bych se jí nechválil. Určitě jsem se v CzechInvestu zabýval 

rozvojem subdodavatelské základny. Dnes je obrat subdodavatelů u nás větší, než je obrat samotné 

Škody Auto. Z České republiky se dodávají díly do všech značek, které se v Evropě prodávají.  

MS: Díky tomu je Česká republika automobilovou velmocí.  

MJ: Je to dobře pro celou českou ekonomiku. Jedná se o průmysl, který má nadprůměrnou přidanou 

hodnotu, který má vysoce nadprůměrné mzdy. Jedná se o průmysl, který je tahounem české 

ekonomiky. Zaplať Bůh za něj.  

MS: Škoda Auto je čímsi jiným než jiné automobilové závody v naší republice, jako je T. P. C. A. a 

Huyndai. Jak vnímáte její budoucnost? Říká se, že se z Čech stala „montovna“, což má pejorativní 

význam. Naši komparativní výhodou jsou zatím nízké mzdy ve srovnání s Německem a česká invence.    

Pokud mzdy postupně budou růst, komparativní výhoda mzdových nákladů přirozeně vymizí.  

MJ: Postupně mizí, ale také postupně roste ...  

MS: ... produktivita práce ...  

MJ: ... i technologická náročnost a s tím i přidaná hodnota, a proto mnoho výrobců automobilových 

komponentů má svůj vývoj v České republice. Musím též říci, že TPCA, Huyndai jsou sice montovny, 

ale s vysokou přidanou hodnotou. Když jsme si nechali „umřít“ české společnosti jako je Poldi, jako je 

Liaz, jako je Tatra, můžeme být rádi, že se zde alespoň něco vyrábí, neboť jsou tam dobře placená 

místa. Dávají možnosti výrobcům komponent apod. Nutno říci, že jsem se s fenoménem „montovny“ 

nikde na světě nesetkal. Vzniklo to zde. Nevím, kdo s tím přišel. Tuším, že to byla ODS, když nebyla 

šťastná z úspěchu přílivu zahraničních investorů. Jejich lidé vymysleli chiméru, že je špatně mít zde 

montovnu. Celý svět se pere o výrobní investice. Peníze, které sem investoval Huyndai či konsorcium 

TPCA by brala Francie, Velká Británie, Amerika. Tento druh investic je vítán kdekoliv, a proto hovořit 

o montovně je nesmyslné, jelikož potřebujete zaměstnat lidi.  

MS: Ano, ale jde o směrování hospodářství. Máte ekonomiku, která je založena na přírodních zdrojích, 

pak na investicích a pak na inovacích. Lze říci, že spoléhat se na investice druhu, o kterém se bavíme, 

je pouze dočasné.  

MJ: Na inovacích je postavena ... 

MS: ... švýcarská ekonomika, ale uznávám, že nejsme Švýcarskem.  

MJ: Nezapomínal bych na skutečnost, že vámi zmíněný stát měl jisté výhody. Po druhé světové válce 

jim zbylo mnoho peněz. 

MS: Švýcarsko by mohlo být pro nás výzvou, ale zatím je nedostižným snem.  
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MJ: Když převezmu od vás ten termín „montovny“, je nutno říci, že ty nám neberou zdroje pro 

inovace. V montovnách nedělají inženýři, kteří by mohli dělat inovace. A že zde inovace skomírají, je 

jiný problém - u nás jde do výzkumu a vývoje málo peněz. Akademie a vysoké školy nejsou nuceny 

inovovat, máme malý trh, na kterém by se inovace uplatnily. Která země je největším inovátorem? 

Amerika. Proč? Protože má velmi velký jednotný vnitřní trh.  

MS: Také tam mají technologické parky typu Silicon Valley.        

MJ: Švýcarsko je má též, ale Švýcarsko je z tohoto pohledu velmoc, jelikož tamní koncerny mají svá 

inovační centra. Ve Švýcarsku se dobře žije, mají tam relativně výhodné daně, jsou neutrální. 

Švýcarsko z celého světa stáhlo inovační potenciál. To však není potenciál Švýcarů a švýcarských 

společností, ale jedná se o potenciál velkých nadnárodních koncernů a jejich subdodavatelů, kteří 

tam jsou doma.  

... Politika a vize ...  

MS: Ve vašich myšlenkách pociťuji volání po vizi, kterou by tato země měla mít. Když jsem hovořil 

s Tomášem Ježkem, konstatoval, že v počátcích byla hospodářská politika prostá - a to realizace 

privatizace, nastavení základní regulace a nechť se hospodářství vyvíjí vlastním směrem. Vím, že za 

Klausových vlád pojem hospodářská politika byla čímsi jako červený hadr pro býka. Dá se říci, že česká 

ekonomika se dobře vyvíjí navzdory tomu, že nemá obecně sdílenou vizi, jak by mělo vypadat 

hospodářství i společnost za několik desítek let? Jak tomu máme odpovídajícím způsobem přizpůsobit 

školství, jak tomu máme přizpůsobit otázku práva aj.?  

MJ: Řekl bych, že poslední hospodářská strategie byla ještě za Zemanovy vlády kolem roku 2000. Byla 

to doba, kdy jsem působil v CzechInvestu. Jednalo se o politiku založenou na zahraničních investicích, 

která se vysoce vyplatila. V té době byla Česká republika největším příjemcem zahraničních investic 

na světě. Trvalo to tři, čtyři roky a ohromně to oživilo český průmysl - ať již tomu někdo říká 

montovna, či ne.  

MS: Jednalo se o investice na zelené louce.  

MJ: Pak jsme k tomu připojili investice do výzkumu a vývoje a do technologických center. Následně 

sem přišly i služby. Jednalo se o centrum IBM v Brně, DHL v Praze. Na investice se začaly nabalovat 

další investice. Vytvořila se báze, z níž žijeme do současné doby. Podpořilo to tvorbu pracovních míst, 

vytvářela se přidaná hodnota, exportuje se. Od té doby se v Čechách nic zásadního nestalo. 

Průmyslové svazy, jako je například Svaz automobilového průmyslu, dělají projekty na podporu 

technického školství. Nyní tlačíme na systém německého duálního vzdělávání. Průmyslové svazy a 

firmy jsou nuceny tyto věci substituovat. Škoda Auto má svou učňovskou školu, má své střední 

školství, svou vysokou školu. Sponzoruje střední školy v celém regionu, aby získala lidi. Bohužel, 

iniciativu musel převzít privátní sektor tam, kde to chybí nejvíce, což je vzdělávání. Žádná vize není 

„na pořadu dne“, snad ji nikdo nedokázal, nebo nechtěl, či se nedařilo ji zformulovat. ODS si nesla 

strašné dědictví z dob Václava Klause. Tehdy se báli vyslovit slovo hospodářská politika. Sociální 

demokraté také po odchodu Miloše Zemana neměli vizi. Pouze se opakovaly teze o sociální 

spravedlnosti a sociální politice, což podle mého názoru není žádná vize.  

MS: Problém je, že možná chybí lídři, kteří by byli schopni program, na kterém byla shoda patřičně 

realizovat. U nás jsou programy pouze na čtyři roky, ale k tomu, aby společnost uspěla globálně, je 
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nutné, aby vznikl nejmenší společný jmenovatel, kam se chce společnost dostat. Jsou ti, kteří tomu 

budou oponovat a budou považovat dlouhodobé vize za pošetilé.  

MJ: Jsem přesvědčen, že člověk může mít vizi na dvacet let a může se účastnit čtyřletého volebního 

období. Toto se nevylučuje.  

MS: Jde o to, aby některá východiska byla obecně sdílená.  

MJ: Obecné sdílení? Problém vidím v tom, že se nám daří „příliš“ dobře, i když zde jsou neschopné 

vlády, které prostě neumí formulovat nějakou skutečnou vizi. Většinou se dobré vize zrodily 

v krizových dobách. Evropa si vytvořila vizi po druhé světové válce. Jedinou výjimkou jsou Spojené 

státy, které mají dané hodnoty, jichž se drží, tedy žádnou vizi nepotřebují. „Žije“ sama, na základě 

silně sdílených hodnot, které tam existují. U nás se také nic nestane, dokud zase nebude zle.  

... Úděl demokracie?...  

MS: Čekat, až se něco stane, je pošetilé, nebo je nedokonalost spíše úděl demokracie?    

MJ: Ano, jedná se o úděl. Věděli jsme, že finanční systémy nejsou dobře regulované. Čekalo se na pád 

Lehman Brothers.  

MS: Nepřímo říkáte, že totéž musíme zakusit i my?  

MJ: Myslím si, že situace je více frustrující díky tomu, že zde nejsou vůdci, že politická reprezentace 

nepředstavuje žádné hodnoty, že se zde krade, že jsou lidé demotivováni. Jsem přesvědčen, že 

vnímání společnosti je horší, ...  

MS: ... než jaká je realita.  

MJ: Ta není až tak špatná. Blbou náladu, o které hovořil i Václav Havel, tu tady máme, ale není zde 

velká vůle něco s tím dělat.  

MS: Není to způsobeno tím, že lidé necítí patřičnou odpovědnost za to, co se ve společnosti děje? 

Člověk je přece členem „velkého lidu“ a říká: „Ne já, ale to oni musí začít“. V jistém ohledu čekáme, až 

budou konat druzí, naši političtí představitelé.  

MJ: Lidé nemají potřebu. Chybí nám to, čemu se říká „sense of urgency“. Není zde nutnost něco 

změnit, a proto nikdo nekoná. Zkrátka situace není tak špatná, ...  

MS: ... ale v hospodách nadáváme, avšak to je nám k ničemu.  

... Zahraniční zkušenosti ...  

MS: Co bychom podle vás měli dělat na základě zkušeností z Německa? Právě vláda Georharda 

Schrödera přijala takzvané Hartzovy reformy.  

MJ: Byla k tomu donucena velice špatnou ekonomickou situací, ... 

MS: ... velkou nezaměstnaností. Plody sklízí Angela Merkelová. Je tou, která vydělává na zásadních 

změnách. Jste přesvědčen, že Němci byli donuceni k zásadním reformám? 
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MJ: Ano, Gerhard Schröder byl k tomu donucen, Mitterand byl k tomu donucen. Udělal též 

ekonomické reformy ve Francii až ve svém druhém volebním období, Schröder též až na konci své 

kariéry. Říkáte, že dnes Merkelová sklízí plody reformem sociálních demokratů, ale v současnosti 

sociální demokraté přicházejí do vlády Angely Merkelové s takovými návrhy, které úspěchy reforem 

bortí a jdou úplně jiným směrem.  

MS: Populismus se vkrádá do vládnutí.  

MJ: Zkrátka, vždy je to odvozeno od aktuální situace. Zde se přece jen německá politická scéna od 

války formovala delší dobu a je kultivovaná, je na určité úrovni, a to zde není. Jak jsem říkal, staří 

vexláci a zelináři si koupili politiky. Vodili je jako loutky, dávali jim drobky, co ukradli. Díky tomu, jak 

byl systém zkorumpovaný, byli nepostižitelní. Toto je pro mě ještě horší než ekonomické ztráty, 

protože to ukazuje na morální úpadek společnosti.  

... Budoucnost ...  

MS: O omylech cesty jste mluvil. Jedná se o nedostatečný právní rámec, též o privatizaci – hlavně 

kuponovou. Jak vidíte budoucnost této země? Jsme v Evropské unii, jsme zapojeni do globalizovaného 

trhu.  

MJ: Jsem přesvědčen, že na 10, 15 let, na které můžeme dohlédnout, může být založena na tom, na 

čem je založena dnes. Tím myslím na výrobě a službách s vysokou přidanou hodnotou, která bude 

doplněna turismem a zemědělstvím. Měli bychom směřovat k plné zaměstnanosti a rozvoji 

potenciálu České republiky, a proto je nutné udělat spoustu dílčích věcí. Je nutné rekonstruovat 

státní správu. Pro mě je státní správa tím hlavním, protože se stará o miliony a miliardy. Je jedno, 

jestli bude schodek rozpočtu o 10, 20 miliard větší či menší. Je nutné, aby se s penězi efektivně 

nakládalo. Bez fungující státní správy to nejde. Konsolidovat státní správu je první věcí, kterou je 

nutné udělat. Ještě před tím je nutné změnit systém financování politických stran, protože od tohoto 

systému se odvíjí celá korupce. Politické strany ani nemají zájem efektivně zreformovat státní správu. 

MS: Můžeme říci, že když se toto neprovede, můžeme být za 10, 15 let ve stejné, nebo horší situaci.  

MJ: Obávám se též. Jsem přesvědčen, že budeme mít mírný růst, který se bude odvíjet od toho, jestli 

roste Německo a Evropa, nebo ne. Řekl bych, že to nebude velký skok kupředu.  

MS: Děkuji vám za kritická slova.   

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

MJ: V letech 1994-2004 jsem pracoval ve státní agentuře CzechInvest, z toho posledních pět let jako 

její generální ředitel. Podílel jsem se na rekordním přílivu zahraničního kapitálu, který přispěl 

k modernizaci našeho průmyslu, ale také přivedl moderní manažerské metody a později i investice do 

výzkumu a vývoje. 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 
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MJ: Ano, ale naštěstí jsem včas pochopil, že díky neexistenci jasného právního rámce se z této ideji 

stane loupež století a šance na zbohatnutí několika jedinců a skupin, pro které je integrita a čestné 

jednání pouze prázdný pojem. 

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?       

MJ: Je to z mého pohledu škoda, ale asi to tak mělo být. Slovensku to dalo velký impulz a v mnoha 

věcech Českou republiku předběhlo. Například v zavedení Eura, ale i v mnoha ekonomických 

reformách. 

          

 

Dialog o transformaci s novinářem Petrem Fischerem15,16: 

MS: Čím je pro vás rok 1989, pokud se na něj zpětně podíváte? Co jste jako mladý člověk od něj 

očekával a jak se případná očekávání naplnila? Byl jste mladý člověk a svět jste hodnotil jinak než 

v pokročilém věku, nepřipouštěl jste si totiž starosti, které život přináší.  

PF: Rozhodně to pro mě byl nejzlomovější rok v mém životě, protože tím skončila éra nesvobody a 

začíná čas svobody, kterou jsme si v těch porevolučních užívali plnými doušky, protože to byl pro nás 

takový čas plné uvolněnosti. Do jisté míry můžeme říci, že to byl velký „mejdan“ - ať se to týkalo 

třeba hudby, nebo čtení a přijímání nových, čerstvých informací, možnosti cestovat do světa, a tak 

bychom mohli pokračovat dále. Bylo to vlastně opožděné dospívání, byť jsem v té době byl na vysoké 

škole a v roce 1992 jsem začal studovat další vysokou školu. To proto, že mě v té době počala zajímat 

filozofie. Mohl jsem se dostat k textům Václava Bělohradského, Jana Patočky.  

MS: Měl jste tedy možnost se na jedné straně setkat s postmodernou, ale dostat se i ke slušnému 

českému myšlení?  

PF: Ano, i k francouzské filozofii, na kterou by se nemělo zapomínat. Vlastně filozofie souvisela s 

neuvěřitelnou otevřeností světa a s proměnami, které zde ve společnosti byly. Toho jsem si užíval 

velkými doušky. Do dnešní doby jsem vděčný, že jsem mohl takový čas prožít. To proto, že mám 

pocit, že se situace do velké míry změnila, poněvadž na svobodu a na vztah k ní se dnes díváme úplně 

jinak. Jsou jiné mantinely, s nimiž jsme nepočítali, že by mohly být. Jsou politické limity, mediální, 

reklamní. Svět se neskutečným způsobem změnil. Rok 1989 byl převážně osobní zlom. Vnímám to i ve 

vztahu k mým rodičům, pro něž to též byl důležitý okamžik, kdy možná na dlouho jsme byli zajedno 

v hodnocení politické situace či v přístupu k životu. Lze to považovat za jednotící chvíli, která netrvala 

dlouho, asi rok. Byla to prvotní euforie a také uvědomění, že se můžeme s rodiči shodnout. To, co pro 

nás byl rok 1989, byl pro ně rok 1968. Bylo to dobré jak v pozitivním, ale i negativním slova smyslu. 

                                                           
15

 Petr Fischer *1969, český novinář, jenž pracoval v Lidových novinách, v české redakci BBC, České televizi, 
v Hospodářských novinách. Pravidelně publikuje v týdeníku Respekt a v kulturním časopise A2, vydal knihu 
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Poznali politickou angažovanost, která za to stojí. Soudím, že tehdy došlo k mezigeneračnímu spojení. 

Mám pocit, že tak tomu již zase není. 

MS: Jednoduše to vyprchalo.  

PF: Přesně tak. Přesto je to nejdůležitější a dívám se na to radostně a velmi pozitivně, ne že bych byl 

silně kritický. Pochopitelně se můžeme bavit o tom, jak šel vývoj dále, jak se měnila politika, jak se 

měnil náš vztah k ní, jak se měnilo naše pojetí demokracie. To je zase úplně jiná kapitola. Samotný 

zlom byl opravdovým štěstím, které jiné generace neměly. Zkušenost zlomu je, dle mého pohledu, 

tak důležitá, že to v člověku zůstane až do konce života a může jej to ovlivňovat vzhledem k tomu, co 

se děje bezprostředně teď. Člověk má na paměti onu radikalitu zlomu, která může utopisticky 

ukazovat, že cosi podobného se může odehrát v budoucnosti. Sám bych mladší generaci přál, aby 

nějaký radikální zlom přišel, aby podobnou změnu zažila. 

MS: Kdo to nezažil, má velmi obtížnou možnost něco podobného zakusit. Jisté skutečnosti jsou 

nepřenosné.  

PF: Nemá to pouze morální, lidskou rovinu. Můžeme hovořit o estetické rovině. Je to cosi, co vám 

zůstane v pohledu na svět. Zažít si zlom znamená zjistit, že kontinuita není samozřejmá, že se o ni 

musí nějakým způsobem bojovat, že se nějakým způsobem vyvíjí. Je nutné, aby si to zažily i další 

generace.  

MS: Nesamozřejmost světa - tomu mnozí z nás nerozumí, avšak právě díky problémům a vnitřnímu 

otřesu se člověku otevírají další dimense života.  

… Minulost a ideologie minulosti …  

MS: Dobrá, vraťme se ještě před rok 1989. Jak jste vnímal komunismus? Z vašich slov se dá vyčíst, že 

jste s takovým vývojem nepočítal. Tak trochu se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak.  

PF: Tak tomu úplně není. V osmdesátých letech, kdy jsem studoval na gymnáziu, se člověk mohl 

setkat s klasickou ideologií marx-leninismu, s radami rodičů: „Toto neříkej!“ … To vše známe. I 

v debatách ve škole, kdy jsme se marx-leninismu učili a snažili jsme se nabourávat jistotu učitele, 

který byl v té době relativně mlád a chtěl být sympatický, jsme dávali jasně najevo, že tomu nevěříme 

zejména proto, že na papíře to vypadá velmi pěkně, ale to, jakým způsobem je to uváděno v život, je 

naprosto nepřijatelné, falešné a jsou tam velké pochybnosti o samotné ideologii. To proto, že jí nikdo 

nevěřil. Je také jasné, že v osmdesátých letech každý člověk, jenž dostudoval gymnázium či se dostal 

na vysokou školu, přemýšlel o tom, zdali má cenu v takové společnosti vůbec žít.             

MS: Kalkul, zdali se to vyplatí? 

PF: Ani ne, zdali se to vyplatí, ale jestli to k něčemu vede. Nyní nemyslím finančně, ale co do smyslu. 

Je zřejmé, že úvahy o emigraci byly na pořadu dne. Spousta lidí měla své příbuzné či známé, kteří 

emigrovali, díky tomu se sem dostávala literatura, kultura. Člověk si říkával, že by venku měl třeba 

šanci. Pochopitelně to bylo velmi naivní v tom ohledu, že úvahy byly velmi teoretické. Ještě to 

nedospělo ke chvíli, že by člověk byl pod takovým tlakem, aby dokázal rozseknout rodinné vazby a 

opustit přirozené místo či prostředí.  

MS: Vy jste se tímto směrem nevydal, že?  
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PF: Já jsem v té době poznal dva lidi, kteří dělali dojem, že tomu věří. Ještě mezi svazáky dělali někteří 

dojem, že tomu věří, avšak byla to pouze hra, kterou považovali za důležitou, protože jim přinášela 

výhody či pozice. Myslím si, že atmosféra byla jednoznačná. Režimu nevěřil vůbec nikdo, ale všichni 

hráli hru, kterou známe z popisu Havlovy Moci bezmocných, třebaže jeho interpretace je možná 

trochu problematická. Věc byla daleko složitější, jelikož lidé si vytvářeli své soukromé hájemství, 

s nímž si mohli dělat de facto, co chtěli.     

MS: To proto, že společnost byla vlivem ideologie atomizovaná.  

PF: Dospívající člověk to silně vnímal. Též zaznamenával napětí s rodiči, kteří když viděli, že opozice 

vůči režimu vzrůstá, tak se báli, abych neudělal chybu či krok stranou. Snažili se mě brzdit. Neříkám, 

že mně zakazovali poslouchat Svobodou Evropu, ale byli velmi opatrní. To bylo dáno skutečností roku 

1968.  Ano, byl tam jednoznačně negativní postoj vůči systému, ale ne v tom smyslu, že jediná šance 

je utéct, proto jsem si musel vytvořit prostor pro zdejší pobyt a žít si vlastním životem navzdory 

ideologii. 

MS: Byli lidé, kteří byli ochotni se spojit, jít proti režimu, nesmířit se s ním.   

PF: V té době jsem studoval gymnázium, v roce 1987 jsem maturoval. S takovými lidmi jsem se již 

nepotkal. Studoval jsem v Liberci, byl jsem jako velký sportovec, hrál jsem basketbal. Hodně času 

jsem trávil v těchto aktivitách a považoval jsem je za smysluplné. Jakési politické prozření 

s filozofickými pohledy na svět počínalo později, až se snahou porozumět věcem hlouběji. Nikdy jsem 

se nepotkal s lidmi jako signatáři Charty 77 či jiné aktivisty. 

MS: To byla převážně Praha, že?  

PF: Ano, avšak člověk byl orientován dobře, když poslouchal zahraniční rozhlas, a to dělal v té době 

snad úplně každý. V době Několika vět jsem uvažoval, zda tento manifest podepsat. To však narazilo 

na odpor rodičů a člověk musel mít větší odvahu to udělat sám za sebe. Dá se říci, že to byl klasický 

příběh, jenž se příliš nevymykal průměru. Potvrzuji, že atmosféra doby byla jednoznačně zvláštní 

v tom, že přestože systému i ideologii nikdo nevěřil, vše šlo samopohybem dále. Do jisté míry se 

čekalo na to, co se stane. 

MS: Ano, nakonec z toho byl kůl v plotě, jenž byl posléze odstraněn. 

… Spravedlivá společnost …   

MS: Přesuňme se od popisu minulosti a přistupme k ideologii. Snažme se analyzovat otázku konceptu 

spravedlivé společnosti. Komunismus byl reakcí na kapitalistické praktiky, kde údajně - dle 

představitelů komunismu - dochází k vykořisťování. Soudíte, že koncept „spravedlivé společnosti“ 

v kontextu oné ideologie má relevanci? Někdo může namítnout, že tam, kde je třídní boj, to není 

možné. Jaký je váš pohled?  

PF: Abych se přiznal, je to docela složitá otázka.  

MS: Pro Marxe jistě také.  

PF: Soudím, že již po revoluci tyto debaty začaly a byly velmi zajímavé v tom, že přicházely otázky: 

Kdo je na vině? Systém, myšlenka, či lidé, kteří jej naplňují?  Napětí zůstává v debatách i dále. I dnes, 
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když se snažíme diskutovat o komunistech, kteří by mohli být ve vládě, se vlastně vracíme k těmto 

stereotypům. Je otázkou, co vlastně ta spravedlivá společnost je? Je to společnost, která otevírá 

možnosti co nejvíce lidem v tom klasickém liberálním smyslu?  

MS: Narážíte na pozitivní svobodu? 

PF: Ano, nebo je to společnost, která naplňuje ideální koncept, která je vlastně utopií a snaží se ji 

aktualizovat. To jsou dvě odlišné věci, jelikož při aktualizaci utopie se samozřejmě obvykle dostáváme 

k nějakému násilí, kterým je utopie prosazovaná. Tam dochází ke zvláštnímu napětí.  

MS: Takové, které vede k pervertování svobod a narušení lidské důstojnosti. Bylo to klasické „kroucení 

krkem“, co konali čeští komunisté. 

PF: Přesně tak. Soudím, že hned po revoluci se diskutovalo o sestavení nové vlády, kdy byly velké 

debaty mezi studenty na vysokých školách. Těch jsem se shodou okolností účastnil. Báli jsme se totiž, 

že „spravedlivá společnost“, o které se zde mluví, vlastně možná není kapitalismem. Byl zde pocit 

nutnosti propojení výhod konceptu socialismu a trhu. Tehdy se ještě nepracovalo s termínem 

„sociální stát“. Člověk nyní zpětně vidí, že tento koncept byl všeobecně podporován. Dokonce tehdy i 

v průzkumech veřejného mínění byla vidět snaha o zavedení …  

MS: … socialismu s lidskou tváří …      

PF: … či umírněné formy socialismu.  

MS: Tomu se říkalo „třetí cesta“?  

PF: Ano, třetí cesta, ne snad přímo jako navázání na teorii konvergence z 60. let. Byla zde opatrnost, 

tedy obava z toho, že do kapitalismu skočíme nepřipraveni a že by mohl být divoký, drsný a že by se 

tím mohla podlomit celá …  

MS: … legitimita … 

PF: … i celé přesvědčení, euforie, která s tím rokem přišla. Pokud by se to toho šlo velmi rychle a 

kapitál by začal sám od sebe „pracovat“, mohlo by vlastně znovu dojít k rozdělení společnosti, …  

MS: … což by následně zpomalilo reformy.  

PF: Bylo to naivní, bylo to dané i tím, že tehdy se veřejná debata vedla na úplně jiné úrovni. Dnes lidé 

mají vzdělání, mají daleko větší zázemí, znají daleko více souvislostí. I ta témata, která jsou 

předmětem našeho dialogu, nebyly úplně samozřejmá. Se současnou znalostí to můžeme nahlížet 

úplně jinak. Byla obava z toho, že by kapitalismu mohlo vadit přílišné sociální „jistoty“.  Je zajímavé, 

že pojem sociálního státu vůbec nebyl používán, s ním se začalo pracovat později. Ve chvíli, kdy se 

lidovci zhlédli v německém modelu a počali jej připomínat, začali připomínat jeho poválečnou 

úspěšnost. Soziale Marktwirtschaft … 

MS: … Ordoliberalismus …  

PF: … byl pro ně nosný. Zajímavé bylo, že to přijali i sociální demokraté, kteří k tomu chytře přiřadili i 

ekologii, o níž tehdy nikdo moc nehovořil. Věděli, že zelení jsou silou v Německu, a měli zájem tento 

vliv přitáhnout i sem.  
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MS: To je pochopitelné. Vy jste to naměřoval k roku 1989, já jsem to myslel obecně. Cesta do pekel je 

mnohdy dlážděna dobrými úmysly. Inu, přílišné jistoty mohou bolet.  

PF: Myslím si, že 20 let, která následovala, byla alespoň pro mě výbornou zkušeností, že se ukázalo: 

takové jednoduché ideologické rozhodování je možné. Toto je nepřítel, ten je zlý a s tím se navždy 

vyrovnám. Soudím, že to není ta cesta. V tom se neustále cítím liberálem, neboť důležitá je totiž 

otevřenost. Bez ní se člověk nedostane k řešení problémů, nedostane se ani k myšlenkovému 

základu, který v mnoha ohledech může být inspirativní pro to, co nyní žijeme. Vezměme si Marxův 

Komunistický manifest, kdybych jej ukázal zarytému pravičákovi, vysměje se mi a řekne, že jsem 

pomatený, jelikož něco tak hrozného, tragického nemá smysl číst. Kdyby si to přečetl, zjistil by, že je 

to zajímavá analýza počátku globálního kapitalismu, byť je sugestivní. Je tam poukázáno na 

skutečnosti, které zažíváme i dnes a jež v historii nějakým způsobem fungovaly.  

MS:  Třeba kumulace kapitálu, vykořisťování?  

PF: Je tam i globální princip a spoustu věcí, které dnes vidíme, třeba přelívání kapitálu do míst, kde je 

levnější pracovní síla. A priori předem odmítat jeho teoretické poznatky je dle mého pohledu chybou, 

jelikož si tím člověk omezuje svůj rozhled a stává se … 

MS: … bytostně jednorozměrným …              

PF: … a také ideologem. Pro mě je to největší nebezpečí a také největší zkušenost z minulých dvaceti 

let. To, že se ve svých pozicích zakopu a nejsem ochoten o něčem jiném přemýšlet, je největší smrt 

pokusu o otevírání společnosti a pojmenovávání věcí.  

MS: Ten, kdo dle vašeho postoje uvažuje v ideologických rámcích, je vlastně člověk, jenž sám sebe 

zavírá a upírá si nárok na pravdu.  

PF: Byl jsem svědkem této skutečnosti u některých lidí, s nimiž jsem blízce spolupracoval. Poslední 

léta jsem registroval, že se ideologicky uzavírají a začínají bojovat zvláštní boj. Místo toho jsem vždy 

považoval lidi, kteří se pohybují v žurnalistické branži za ty, kteří touží debatovat a chtějí se něčeho 

dobrat, chtějí dojít k nějakému poznání. Ideologie poznání brání. To proto, že předem vylučuje 

některé věcí, které nejsou hodnotné a nemohou vstoupit do debaty. Řekl bych, že filtrace diskuse je 

smrtí každého systému postaveného na svobodě a zprostředkovávání moci.  

MS: To rozhodně.  

… Polarita vidění a transformace …  

MS: Nu, lze uvažovat, že mnozí na to nahlížejí takto: To, co bylo před rokem 1989, bylo špatné, a co 

poté zase dobré. Člověk se mohl setkat s černobílým viděním. Lidé - již diskutovali teoretické rámce 

proměny společnosti a hospodářství, lidé, kteří přišli s Marxem, či lépe levicovým viděním - neměli 

šanci. Myšlení bylo a priori odmítáno, byť se sluší říci, že podoba československého socialismus 

teoretický princip sama falsifikovala. Možná někdo mohl vnímat diskusi černobíle. Buď jsi s námi, či 

proti nám. Jak vnímáte onen dialog, který se vedl? Lidé, kteří ji následně realizovali, do jisté míry 

polárně uvažovali.                       

PF: Debatu, jakým způsobem se vedl dialog, si pamatuji. Sám jsem ji živě sledoval, byť jsem tehdy 

v novinách ještě nebyl a žil jsem tehdy „absolutní“ svobodu, o níž jsem se zmínil na počátku. Debatu 
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jsem však sledoval velmi pečlivě. Bylo několik různých cest a spíše souboj, jak transformace bude 

vypadat. Tehdy byl jeden základní problém pro posuzování možností, a to byla neznalost. Bylo tam 

nedostatečné znalostní východisko. Lidé neměli představu o tom, co s tím vším souvisí. Neměli též 

základní ekonomické vědomosti a vlastně ani žádnou zkušenost.  

MS: Tedy i politickou. Byli amatéry ...   

PF: V této chvíli tam vstupují lidé, kteří přicházejí s jistou znalostí a dokážou ji prezentovat takovým 

způsobem, až ji absolutizují, že to jednoduše tak je, a tak to má být. Přesvědčivost, že zde je někdo, 

kdo ví, kdo má poznání, kdo je majitelem pravdy, byla velká. Tehdy to nebylo vnímáno nebezpečně, 

protože dopadala do prostředí, které ji neznalo. Ani lidé, kteří přišli ze Západu nebo se navraceli 

z emigrace a vstupovali do debat, nebyli žádoucí, jelikož působili v liberálních společnostech a byli 

zvyklí na nějaké pochybování. Poté přišel člověk, jenž řekl, že má onu pravdu, protože zná 

ekonomické a politické souvislosti a má odvahu udělat rozhodnutí.  

MS: Shodou okolností člověk, o němž je řeč, či lidé kolem něho byli vystudovaní ekonomové. 

PF: Kombinace těchto tří prvků jednoduše rozhodla o tom, že to šlo tím směrem. Důležitou byla též 

vůle k prosazení věcí. Ze začátku to nebylo úplně špatné, někde se začít muselo. Donekonečna dalších 

pět let diskutovat o tom, jak bychom to mohli provést, zkrátka nešlo. Bylo třeba to provést a začít 

něco dělat. Že se šlo touto cestou, bylo výsledkem politického vývoje, ovšem také za politikou stálo 

vědění.  

MS: Ne nadarmo Francis Bacon říkal, že vědění je moc.  

PF: To jsou ty idoly, a nejen ony. 

MS: To ano, sluší se připomenout, že zde byl někdo, kdo měl tah na branku, schopnost argumentace. 

Lidé se v minulosti mohli vymezit proti režimu, to bylo jednoduché. Lidé deklarovali, co nechtějí, ale co 

chtěli? To bylo velmi obtížné. Václav Klaus to „dokázal“ formulovat a lidé jej z logicky věci podpořili.  

PF: Ano, pozitivní stránka věci je daleko obtížnější.  

MS: Tak to chodí i v běžném lidském životě. Toto nechci, ale co vlastně chci?  

… Demokracie, kapitalismus a jejich obnova …  

MS: Kdybychom se ještě vrátili k euforické době, lidé hovořili také o demokracii. Chceme demokracii, 

chceme svobodné volby, chceme svobodu, svobodnou společnost. To člověk mohl číst na 

transparentech, jako bylo třeba: „Václav Havel -  záruka svobodných voleb …“ Co byl ten 

demokratický systém? Starší lidé, kteří se narodili ještě na počátku dvacátého století, měli poznatky 

z první republiky.  

PF: Určitě. Tradice zde přetrvávala, nicméně to byl mýtus o ideálu, který jsme byli schopni naplňovat, 

a to nejenom politicky, ale hlavně i ekonomicky, což se vztahovalo k jeho síle. To fungovalo na 

počátku 90. let, kdy se hovořilo o transformaci, protože jsme měli tento vzor. Již jednou jsme 

dokázali, že to dokážeme, tak proč by se nám to nemělo povést podruhé, zvláště když zde máme tak 

chytré lidi, kteří to vědí.  

MS: Ještě zde máme lidi ze zahraničí, že? Nesmíme zapomenout na cenné poradce.  
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PF: Když jsem hovořil o demokracii i o proměně, slovo kapitalismus začalo lidem vadit. Důležité bylo, 

že oba pojmy jak demokracie, tak kapitalismus spojovalo slovo participace. Zkrátka demokracie 

znamená, že se toho všeho zúčastníme. Nyní nám říkají, že když budeme mít ty kupony, budou z nás 

„akcionáři“. Budeme součástí velké burzy, jelikož doma budeme mít v sejfu akcie podniků, budeme 

jezdit na valné hromady a budeme těmi střihači kuponů z Marxova Kapitálu. Vlastně to půjde. 

Spoluúčast bude realizována právě skrze toto pojetí kapitálu. To bude začátek. Poté se majetek bude 

diferencovat. Někdo bude mít více, někdo méně. Všichni do toho budeme zataženi a všichni z toho 

budeme mít nějaký přínos. Poté přišla deprese, která vypukla v roce 1997, a …  

MS: … Rudolfínský projev, zásadní kritika reforem.  

PF: Ano, také první krize. Lidé se tázali, jak to, že roste nezaměstnanost, najednou máme čtyři 

procenta, a všichni se děsí. Najednou dochází k prozření, že participace na politickém a ekonomickém 

systému byla iluzí, respektive že prosperita sama od sebe nepřichází, že není samozřejmostí. Člověk 

se o to musí nějakým způsobem sám za sebe starat a nestačí proces pouze sledovat a čekat. Musí 

tam být vidět aktivita a vynaložené patřičné úsilí. Také se ukázalo, že zde byla touha mít kapitalismus 

jako Němci, že je doženeme. To bylo jedno z hesel. Druhé, že „vše“ přijde samo, když nastavíme nový 

systém, jenž na Západě funguje velmi dobře. Mají tam prakticky kontinuální růst, byť jsou tam 

výkyvy.  

MS: Ale v průměru se mají všichni jako v ráji. 

PF: Jedna iluze byla nahrazena druhou iluzí. To se pěkně ukázalo v roce 1997, kdy byla silně 

depresivní recepce společenské a hospodářské situace. To proto, že lidé s ničím takovým nepočítali, 

jelikož si mysleli, že budování kapitalismu bude samozřejmé.  

MS: Je dobré užít pro vývoj hospodářství slovo samopohyb, jenž z přirozenosti generuje blahobyt?  

PF: Tolik zemí již ukázalo, že je to funkční, tak proč by se to nemohlo povést nám?  

MS: Ano, to vše bylo způsobeno srovnáním se Západem. Jih a západ naší země byl obklopen vskutku 

prosperujícími společnostmi. Můžeme tvrdit, že díky nim jsme měli v nedávné době zásadní 

hospodářský vzestup. Vy zde narážíte na důležitou skutečnost, že při budování blahobytné společnost 

se užívala iluze jako sociální tmel.  

PF: Tak tomu zde skutečně bylo. V očekáváních nelze iluzi eliminovat, ta je jeho součástí. To je vždy 

utopická představa o ideálním fungování společnosti. Není a priori špatná.  

MS: Pomáhá „rozpumpovávat“ společenské i hospodářské děje.  

PF: Můžeme ji označit za regulativní ideu činnosti, snažení. Pokud je sdílena, pomáhá držet systém 

pohromadě. Je nutné ji neztrácet, avšak opětovně promýšlet, když narazíte na surovou realitu a 

zjistíte, že tomu tak úplně není. Pokud se podíváme do roku 1997, můžeme hovořit o tom, že šlo o 

velké odmítnutí této skutečnosti, že při srážce iluzi nemusím odmítnout, ale je nutné ji znovu 

promyslet. Člověk nakonec může zjistit, že není špatná.  

MS: Kriticky se k ní postavit ovšem někdy znamená se s iluzí raději rozloučit.  



 
 

61 
 

PF: Přesně. A ono odmítnutí jak ze strany politiků, tak ze strany občanské společnosti vedlo 

k hlubšímu úpadku české politiky.  

MS: Sluší se říci, že po roce 1989 vstupují do politiky a do zákonodárného soboru lidé, kteří byli spojeni 

s disentem a byli „mravní páteří“ národa. Byli to lidé, kteří za minulého režimu šli trochu jinou cestou 

než většina společnosti. Tito lidé postupně začali politiku v devadesátých letech opouštět. Nemyslíte 

si, že právě onen odchod lidí s životním programem a páteří přispěl k onomu úpadku, o němž mluvíte? 

Zmínil jste rok 1997, ten byl rokem silného rozhořčení a i vykročením k vystřízlivění z iluzí, které 

ukončilo rychlou cestu k českému blahobytu. Bylo zřejmé, že cosi bylo konáno, a nyní řízení politiky, 

věcí veřejných necháme lidem, kteří budou „profesionály“. Nebo to bylo tak, že zvítězili pragmatici, a 

lidé s reprezentující ideje následně nedostali prostor?  

PF:  Tak úplně tomu nebylo. Zde šlo o to, že někteří lidé byli vytlačeni z politické scény, jelikož jsme 

neuspěli. Soudím, že spousta lidí, kteří byli v disentu, si vůbec nepřipouštěla, že jsou nějaká opoziční 

síla v tom smyslu, že by poté měla přebírat nějakým způsobem moc. V jisté fázi se to rýsovalo, ale 

nemyslím si, že disidenti měli zájem dělat profesionálně politiku. Měli své občanské a lidské zájmy. 

Boj o podobu politiky se odehrával v Občanském fóru. Důvod, proč tito lidé odcházejí, souvisí právě i 

s participací, o které jsem mluvil. Nejednou přichází vlna jiných lidí, kteří politiku vidí tak, že se jí 

zúčastnit, protože chtějí, aby zde byl kapitalismus, do kterého se též zapojí. Najednou přichází 

obrovská vlna. Těch pár lidí, kteří byli v disentu schopni myslet do budoucna v tom smyslu, že jednou 

budeme muset politiku dělat, bylo jednoduše „spláchnuto“. To proto, že si uvědomte, kolik jiných lidí 

naskakovalo do politiky v regionech. Jednalo se o drobné podnikatele, malé kapitalisty, kteří cítili, že 

když za tím nebude drobná politická síla, neprosadí se to. Režisér Karel Vachek točil krásnou sérii 

dokumentů, která se jmenuje „malí kapitalisté“. To je nádherná série filmů zobrazujících ono napětí a 

hnutí … Je tam vidět onen Brownův pohyb české společnosti.  

… Ochota podnikat a kontexty …  

MS: Každý si to chtěl vyzkoušet, aby dokázal, zdali je schopen, či neschopen čelit konkurenčním 

tlakům.  

PF: Nyní se zde hněte politická scéna, něco zde vzniká. To je zrovna doba, kdy malí kapitalisté slyší 

velkého teoretika, jenž jim říká, že má vědění. Pojďte, musíme to udělat. Ti tedy „naskakují“ do vlaku, 

jelikož cítí, že zde je šance něčemu pomoci, tedy i sobě.  

MS: Prvotní zatroubení k aktivitě bylo dáno.  

PF: Oni tam nepřicházejí s jednorozměrným záměrem. Někteří si nedokážou představit, co to je. Mají 

pouze zkušenost z venku a uvažují v logice, kde se říká: „Znám člověka pracujícího v této firmě a tam 

to tak pěkně vše funguje …“ Tyto životní zkušenosti malých kapitalistů byly vedeny tímto: Uvažovali, 

že pokud se tomu pomůže ještě v politice, bude to pěkně fungovat. Není na tom vůbec nic špatného. 

Nepotřebujeme další nějaké rozměry, jako je morálka, vyrovnávání se s minulostí.  

MS: V té době to možná bylo pomyslnou nadstavbou. Můžeme říci, že touto trnitou cestou se snažil jít 

člověk, jenž byl prvním polistopadovým prezidentem. Bez těchto přísad to jednoduše z dlouhodobého 

hlediska nejde. Kapitalismus bez morálky není možný, to se uvázne na půli cesty. 
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PF: V té době podobná diskuse ještě nebyla. Myslím si, že to žilo na vysokých školách, přestože 

studenti žili oním „užíváním“ si svobody a nechtěli být političtí, nechtěli být politickou silou. Pamatuji 

si, že na Filozofické fakultě slovo politika bylo považované téměř za „sprosté“ slovo. Zkrátka, ať si ji 

někdo dělá, avšak my budeme přemýšlet o důležitých věcech. Bylo zvláštní, že tato témata se ve 

veřejné debatě objevovala neustále. Jediné, k čemu došlo, bylo, že je politici přestali brát vážně. To 

proto, že jako by byli v roli „fenomenologa“, jenž nyní musí udělat „redukci“, jelikož když ji neudělá, 

vlastně se nic nezmění, a budeme se plácat ve zbytečných vodách.  

MS: Můžeme tvrdit, že se hodnoty, které Marx považoval za nadstavbu, patřičně „uzávorkovali“?  

PF: Ano, daly se do závorky, avšak s tím, že existují. To vše, abychom mohli rychle udělat klíčovou 

proměnu efektivním i efektním způsobem. Co si budeme povídat, vždyť se říkalo, že to bylo geniální, 

že to mělo i estetickou dimenzi. Tak to v roce 1993, 1994 jednoduše bylo. Dodnes si účastníci, ať to je 

pan Dlouhý, Klaus, …  

MS: … Dušan Tříska, … 

PF: … pochválí spoustu věcí i z toho estetického hlediska. To proto, že se to nikomu tak elegantně 

nepovedlo. Týkalo se to třeba převedení plánovaných cen na tržní.  

MS: Sluší se říci, že se v té době dělala opatření neskutečnou rychlostí, pokud to srovnáme s dneškem.  

PF: To ano, ale myslím si, že to nebylo dané pouze snahou politiků, kteří tvrdili, že pokud se to 

neudělá rychle, bude nás to více bolet, bude to problematičtější. Hrála tam také roli nedočkavost 

zdejších lidí, kteří již chtěli být akcionáři a mít akcie v „trezoru“. Lidé toužili být malými kapitalisty. 

Proto nakonec byla úspěšná kuponová privatizace co do počtu lidí, kteří se toho účastnili, třebaže to 

chvíli trvalo. Lidé si říkali, že již budou mít doma akcie, již to pojede. Pamatuji si na nekonečné debaty 

na téma burzy, …  

MS: … kapitálového trhu.  

PF: Budu pouze tím, kdo se na to bude dívat. Budu sledovat pouze ceny, budu burzovní spekulant, …   

MS: … a tím si budu vydělávat.  

… Otázka rychlosti dohánění …  

PF: Byla tam přítomna netrpělivost a touha „mít za to sebou“, jelikož strašné to zase nebude. Bylo 

úsilí, aby se představy staly reálnými.  

MS: Ano, ovšem pokud člověk má poblíž země, jako je Rakousko či Německo, je to faktor, který 

urychluje snahu po dohánění blahobytu. Různí lidé mají různé časové preference. Někdo z účastníků 

transformace chtěl jednat rychle a získal. Někdo toužil po velkém, a skončil. Lidé do jisté míry měli 

neujasněný pohled na směřování za cílem a z toho pramenily různé obtíže.  

PF: V čem měli jasno, bylo, že chtěli dosáhnout na blahobyt Západu, jejž znali z nákupů, z cest. 

MS: Ano, také z katalogů … 
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PF: Tento blahobyt chtěli mít. Když někdo řekl, že to půjde rychle, tak tomu evidentně byli více 

nakloněni. Navíc kolik lidí tehdy bylo ochotných či chtělo nějakým způsobem promýšlet, co jsme žili a 

v čem byly příčiny té hrůzy. Nehledě na to, spousta ekonomů, kteří říkali, že to víme, ve svých 

textech, co publikovali za komunismu, chválili rozvážnou rozpočtovou politiku československých 

komunistů. 

MS: Ano, na to by se nemělo zapomenout. Česká republika byla zemí s nejmenším státním dluhem, 

avšak dluh byl skrytý.  

PF: S tím souhlasím.  

MS: Dá se říci, že jsme do transformace vstoupili v dobré pozici ve srovnání s východními zeměmi.                                                          

PF: Říkalo se to. Tím neříkám, že bychom se neměli za co stydět. Můžeme to objasnit tak, že při vší 

hrůze státního plánování se zde držela nízká inflace, rozpočet, který nebyl deficitní, a jiné klady. 

Dokonce po patnácti či dvaceti letech na jednom semináři to velmi pozitivně připomněl Vladimír 

Dlouhý, jenž to tehdy chválil. V této situaci byla spíše snaha se otáčet směrem dopředu a dobíhat ty, 

co jsou před námi. Vychází to z vaší zmínky o časových rovinách. 

MS: Sluší se říci, že se věci budují postupně.  

PF: Tehdy si to mnoho lidí nepřipouštělo. Optimismus a euforie vycházely z toho, že když jsme byli 

schopni takového radikálního zlomu, budeme schopni ledasčeho. To proto, že máme zkušenost, že 

jsme to jednou dokázali, že jsme z nuly vybudovali poměrně respektovaný stát.  

MS: Reminiscence na Rakousko – Uhersko?  

PF: Ano, ale o tom moc lidí nemluvilo. To byly ty „zlaté“ české ruce, které to vybudovaly, i když 

průmysl vznikal za Rakouska – Uherska a český velkokapitál v té době byl vybudovaný. Tam šlo o to, 

že jsme to již dokázali, a proto to umíme. A co více? Ještě jsme to schopni udělat rychle. Taková 

netrpělivost pramenila z euforie, že změny se daří. Byla nějaká rozvaha? Pamatuji si, že v těch 

debatách v novinách i v televizi se říkalo, že v hospodářské oblasti můžeme jít rychleji než v ostatních 

věcech, to proto, že institucionální změny budou obtížnější. Instituce si musí získat vlastní legitimitu, 

tou zkušeností nabudou obsah. Na základě toho lze tvrdit, že vyrovnávání s komunismem bude 

dlouhá cesta. To proto, že se do toho nikomu nechce a v Německu to … 

MS: … trvalo generace. 

PF: Ano, tam to začalo teprve v šedesátých letech. Je to jasně generační záležitost. Zde probíhají 

paralelní procesy, které tyto nedostatky nemají. To se týká těch ekonomických oblastí. Do jisté míry 

se ukázalo, že něco pravdy na tom bylo. Vzhledem k tomu, že celá světová ekonomika procházela 

neuvěřitelnou proměnou v kontextu nárůstu globalizace. Docházelo k přesunu kapitálu do míst, kde 

je levnější pracovní síla. Došlo k totální restrukturalizaci světové ekonomiky. Těžký průmysl mizí. 

Shodou okolností světový vývoj potvrzoval, že jiná šance v rychlosti transformace není.  

… Impuls zahraničí a kontexty …  

MS: Svět „tleskal“ Washingtonskému konsensu.  
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PF: Přesně tak. Nyní jde také o to, že tehdy jsme podlehli iluzivní představě, že se věci ve společnosti 

dají oddělovat, že se dají fázovat, že pokud se udělá v prvé části ekonomika, poté se může dělat 

institucionální transformace. Soudím, že se o společnosti a hospodářství neuvažovalo komplexně. 

Tento pohled by ovšem zpomaloval celou akci. To byl jeden z hlavních důvodů, jenž byl reflektován až 

zpětně a později. Myslím si, že v tehdejších debatách, kdybychom si je ze záznamů pustili, by byla 

zdůrazňována rychlost. Vše se musí udělat rychle, aby ztráty byly malé. Vše bude rychle vyřízeno.         

MS: Když nad tím člověk přemýšlí, musí si též vzpomenout, na význam Konsolidační banky, kam se 

přesouvala aktiva jednotlivých obchodních bank. Právě ta sloužila jako rezervoár nedobytných úvěrů 

vzniklých v rámci transformačního procesu. Zpočátku byla malou institucí, jejíž význam postupně rostl. 

Rozsah byl velký z důvodu postupné proměny aktiv v komerčních bankách. Stát nechtěl přihlížet 

možným pádům bank, a proto konal a cena za transformaci byla „demokratická“. 

PF: To se začalo objevovat až ke konci devadesátých let. Teprve tehdy se počínáme probírat špatnými 

úvěry. Najednou se ukazuje, kolik špatných úvěrů bylo. Najednou se zjišťuje, že celá hospodářská 

transformace stála více jak 500 miliard korun. To až poté, když se začne vůbec pochybovat, jestli to 

muselo být tak rychlé, zdali nebylo nutné provazovat institucionální a ekonomický rámec. V době 

zásadních změn dominoval malý kapitalista jako typ, jako člověk. Byla snaha, abychom byli těmi 

malými kapitalisty, podlehli jsme krásné iluzi rychlosti procesu a konec konců i toho, že to někdy 

skončí. Mysleli jsme si, že uděláme transformaci a již to nějak poběží. Vůbec jsme si neuvědomili, že 

transformace ve společnosti probíhá neustále.     

MS: Možná ne tak zásadní, ale … 

PF: … společnost se nějak proměňuje. Václav Klaus dokonce v roce 1994 řekl, že transformace 

skončila.  

MS: Pozor, to říkal ještě v rámci své první vlády. Tvrdil, že zásadní a systémotvorná transformace 

spadá do prvních roků nově se budující svobodné společnosti. Tam byla provedena makroekonomická 

opatření. Instituce? To je na léta až desetiletí.  

PF: Soudíte, že to bylo v roce 1994? 

MS: Tuším, že jeden významný český sociolog s ním vedl slušnou polemiku. Ano, byla to ozvěna 

akademické půdy, z níž sám Klaus vzešel. Lze se domnívat, že na malém kapitalistovi by nemuselo být 

nic špatného. Je pouze nutné, aby bylo dobře pískáno na hřišti. Tam vznikl problém s důvěrou. Když se 

podlomí třeba díky krádežím, lidé si řeknou: „Mám já zapotřebí se účastnit podnikatelského ruchu, 

namáhat se?“ Byly zde společnosti, které přešly z komunistického režimu, a nějaká oběť byla nutná: 

restrukturalizace, jež zajistila přizpůsobení se stavu na světových trzích. Šlo o konkurenceschopnost 

hospodářství. Vydali jsme se rychlou „českou cestou“.  

PF: Já to vidím takto: Malý kapitalista je člověk, jenž se orientuje na drobnější podnikání, které drží 

společenství pohromadě. Když se soustředíme tímto směrem, zákonitě nevidíme důležité přesuny 

velkého majetku, který probíhá mimo naši rozlišovací schopnost. To, že je tolik špatných úvěrů 

v bankách, jsme se poprvé dozvěděli v roce 1996, kdy se objevují náznaky krize. Poté se člověk 

dozvídá, že náklady transformace budou daleko větší. Rychlost nám dobře neprospěla. Efektivita 

české cesty není velká. Řekl bych, že jde především o vidění perspektivy. Jakmile se díváte na svět 
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prizmatem malého kapitalisty, velké věci vám unikají. To proto, že na nich plně nezáleží. Důležité je, 

že vidíte, že otevřeli pekárnu, že tam mají dobré rohlíky, že … 

MS: … byly obnoveny domy, … 

PF: … že soused je elektrikář a pěkně nám opraví rozvody. To je rozměr malého kapitalismu, tedy 

živnostníků. To je cosi, co minulému systému hodně chybělo. Najednou lidé viděli, že to funguje. Bylo 

to důležité pro krásu malé perspektivy, a díky tomu přehlíželi velkou, také jim plně nedocházela. Kdo 

z nás by v té době mohl domyslet, že peníze tečou někam jinam. Banky můžeme vidět jako velké 

černé skříňky a běžný člověk vůbec nevěděl, kam ty peníze opravdově směřují.  Ano, lidem byla 

předkládána výroční zpráva, ale z té nikdo nic nevyčetl.  

MS: Tam bylo též podstatné, že lidé neměli zkušenost. Fungoval princip, který angličtina označuje jako 

„learning by doing“. Na druhé straně docházelo k bagatelizaci potíží.  

PF: To ano. Když však poté zjistíte, že malým kapitalistou můžete být snadnou cestou, začnete dělat i 

nečestné kroky. K tomu, aby to fungovalo, potřebujete velké přesuny. Je nutné je udělat tak, aby lidé 

neměli pocit, že na počátku bylo rozkrádání.  

MS: To dává pomyslnou červenou těm budoucím aktivitám a obětem ve snaze slušného rozhojnění 

bohatství. Dobrá, to je všeobecné.  

… Novinářství, média …  

MS: Vy jste především novinář. Jak vnímáte transformaci této sféry? Jakou roli měla média v minulosti 

a jakou mají dnes? Někdo může říci, že dříve sloužila komunistické straně, dnes slouží právě kapitálu.  

PF: Takto bych to neřekl. Rozdělil bych to na období před vstupem do novin a po mé práci v novinách. 

Do novin jsem přišel po volbách v roce 1998, kdy vyhrála sociální demokracie. Je to období, kdy 

vzniká „opoziční smlouva“ a kdy došlo ke krizi kolem Klause, v době nedůvěry kolem velkého mága, 

jenž rozumí všemu a vším nás provede. Asi bych to rozdělil. Než jsem začal noviny vidět zevnitř, 

vnímal jsem média kriticky v tom, že ze začátku jsou zde noviny, do nichž se mnoho nezasahovalo.           

MS: Byl tam silný aspekt svobody.  

PF: Poté až v těch kritičtějších okamžicích, kde se něco rozdělovalo a měla být nějaká diskuse … Ne, 

že by noviny byly jednorázové, nějaká debata tam probíhala. Vesměs zde byla jednorázová dohoda, 

že noviny podporují proměnu, transformaci. Jsou to její tahouni.  

MS: Dělají tomu toliko známé „P.R.“.  

PF: Z historek bývalých kolegů, kteří v novinách byli déle, znám, že když se dělat rozhovor s Václavem 

Klausem, museli poslat otázky dopředu a on některé škrtnul, jelikož na některé odpovídat nebude.  

MS: Byl tam aspekt cenzury – tedy potlačení svobody, byť ji rétoricky podporoval.  

PF: To proto, že některé jsou nevhodné, nehodí se do té doby, jelikož by to kazilo proces 

transformace, či je to píchání do nepříjemných míst.  

MS: Pomyslný roubík by si asi britský premiér BBC nedovolil dát …  
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PF: My vám ten rozhovor dáme, ale nebudete se tázat na vašich 10 otázek. Tuto zkušenost jsem sám 

s Václavem Klausem zažil v praxi. Tázal jsem se jej, a on na ně nechtěl odpovídat. Před všemi 

ostatními, kteří tam seděli, mě ztrapnil tím, že mě nechal vypnout diktafon a přesvědčoval mě o tom, 

že to není tak, jak se tážu. Jestli nepoložím jinou otázku, rozhovor okamžitě skončí. Tyto zkušenosti 

s ním měla spousta lidí už v době, kdy byl premiér. Klaus vnímal tehdy roli médií přesně tímto 

způsobem. Média mají podporovat transformaci, protože když to dělat nebudou, snadno se budeme 

moci vrátit do minulého systému. Na těch novinách to bylo vidět, cítit. Byla tam snaha některé věci 

odpustit, některé věci přehlídnout, protože děláme velkou věc. Právě když se dělá velká věc, jsou 

s tím přirozeně problémy. Nějaká paušální kritika by mohla nastoupenému trendu uškodit. Noviny a 

obecně média příliš kritická k počátkům budování kapitalismu nebyla. Skutečnost změny byla rychlá, 

ba ze dne na den. Známe příklad Jiřího Leštiny, kdy jeden den píše komentář vyzdvihující pana Klause, 

a poté … Tam docházelo k nějakému zlomu, a nejen důvěry v transformační koncept. Na tom svůj 

podíl viny nesou média. Objevují se otázky: „Proč nás na to média neupozornila?“ I po tomto 

neuvěřitelném karambolu byla důvěra v média velká a lidé do dnešních dnů, když čtou o 

odhalovaných kauzách, věří spíše novinářům než zpochybňující rétorice politiků. To byla jedna 

zkušenost. Druhá je spjata bezprostředně s transformací médií jako takových. Když jsem tam v roce 

1998 přišel, prožil jsem celou proměnu Lidových novin v takové ty, jak říká Karel Hvížďala, 

„popnoviny“. Tehdy se spíše hovořilo o bulvarizaci. Byla zde obava, aby to nebylo přímočaré, 

podbízivé, emotivní, sugestivní.  

MS: Sluší se říci, že ve vámi zmiňovaných Lidových novinách byla dobrá redakční rada. Pokud se 

nepletu, byl tam Václav Bělohradský, Ivan Klíma, šéfoval tomu Jefim Fištejn.  

PF: Poté přišel Pavel Šafr. To se psal rok 1997, tam se již objevila tendence zvyšovat náklad tím, že 

budeme dělat popová témata podobná „lifestylu“. Byla snaha do zpráv dát onen infotainment, tedy 

hlavně, aby tam bylo hodně tabulek, nějaké obrázky. To vše proto, aby si lidé nemuseli dlouho číst a 

informace byla vizualizovaná. O to byly velké spory. Někomu to přišlo příliš, někteří se snažili odejít 

do jiných novin, jelikož to nechtěli dělat. Ukázalo se, že je to marný boj, protože to dělají všude, 

včetně veřejnoprávních médií. To byla pro mě dobrá zkušenost, protože člověk začal přemýšlet o 

kvalitě médií jinak. Vidí i ekonomické souvislosti, vidí marketing, jenž za tím je, vidí peníze, které za 

tím jsou. Musím říci, že média jsou podnikání, že lidé chtějí vydělávat peníze, či minimálně mít malé 

ztráty, aby mohli vydělat na jiných titulech, a tento držet jako značku. Přes tuto skutečnost, jsem za 

celou dobu nezažil chvíli, kdyby se na zásah vydavatele musel měnit obsah či kdyby člověk byl tlačen 

k nějakému názoru. Přes to přese všechno se média pohybují ve svobodném prostoru.  

MS: Ano, když to porovnáte s východními zeměmi, jsme na tom lépe. 

PF: Spíše vás limitují formy než názorové faktory, či dokonce politickoekonomické názory. 

MS: Jinými slovy naleznete v médiích jistý druh stísněnosti?  

PF: Nemáte tam limit, byť narazíte na skutečnost, že je to hodně složité, a vy to máte srozumitelnou 

formou napsat pro lidi.  

MS: Nu, ovšem transformace byla složitá.  
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PF: Ano, ale na druhou stranu je nutné psát pro lidi a udělat text, zprávu přístupnější, což nutně s 

sebou přináší zjednodušení. To tam samozřejmě je. Závisí na vnitřním boji, který je v každém 

autorovi.  

MS: Nepřímo asi narážíte na autocenzuru?  

PF: Pochopitelně, ale i na hledisko řekněme komfortu čtení. Říkáme, že čtenář je náš zákazník. Je to 

on, pro kterého to vše děláme, musí mít jistý komfort, a nebudeme mu to činit zbytečně složitější. Při 

nějakém vyjednávání buď tomu podlehnete více či méně. Mám pocit, že tomu lidé nepodléhali. Byli 

někteří, kteří nadbíhali příliš, a na textech to bylo vidět, ztrapnili se a nikomu to neprospívalo. I toto 

je důležité, jelikož nás to vtahuje do společnosti jiným způsobem. Vy si uvědomujete na úrovni práce, 

že o svobodu se musí bojovat, že to člověk musí vyjednat. Pokud si to nevyjednáte, pokud zde není 

neustálá negociace, pokud zde není jasně řečeno, co mohu, co nemohu, kam můžu, co ještě jde, a co 

již ne, je to vlastně z hlediska žurnalistiky důležitá skutečnost, neboť tak to funguje v celé společnosti. 

Vy si najednou uvědomíte, že to za vás nikdo nevyjedná. Když by bylo nejhůře, můžeme to vyjednat 

v rámci skupiny. To u nás v novinách není zvykem, neboť žurnalisté nejsou odborářští. Nevím, jestli by 

odbory vznikly. To proto, že všichni je považují za zbytečné. Jakmile je na ně vyvíjený nějaký tlak, tak 

si stěžují, že to již dále nejde a noviny již nemusí dělat. Poté zákonitě musí přijmout, že jestliže tam 

není skupina, o kterou se mohu opřít, nejedná-li se o korporaci proti jiné korporaci, musím si to tedy 

vyjednat já. Vyjednávání může být docela bolestivé. To proto, že když vyjednáváte, usilujete o 

zachování práce; někdy to můžete vyjednat, že autocenzura je až příliš veliká a vás samotného štve, 

pokud vidíte výsledky. Zároveň může dojít k osobnostnímu zlomu někoho, kdo dříve psal úplně jinak, 

a nyní tam dává věci, za kterými si mnoho nestojí, ale koná pouze tak, že naplňuje jistý koncept. 

Vyjednávání je obecně důležitá zkušenost. Je často velmi nepříjemné, až to člověk považuje za 

nepochopitelné, proč to vlastně musí podstupovat. Zpětně, když to podstupuje, a někdy se tím vším 

nechá vláčet, je v základě vlastně rád. Je to vlastně taková mikropolitika. Najednou si uvědomujeme, 

že to, co vidíme třeba v parlamentu, je na nižší úrovni a že úrovně jsou propojené právě tím, o čem 

jsme hovořili na počátku, tj. o participaci. Když ono vyjednávání nepodstupujete, jste součástí 

systému, jenž šlape za vás.  

… Vzdělanost novinářů a dopady nevzdělanosti …  

MS: To rozhodně. Je dobré zde položit otázku, jak vnímáte vzdělanost novinářů? Třeba v BBC jsou lidé, 

kteří jsou vysokoškolskými profesory. Jsou to ctihodní lidé, kteří mají respekt, umí zacházet se slovem. 

Člověk si může vzpomenout třeba na Jacquesa Rupnika, jenž pracoval pro tuto stanici a v rámci jehož 

působení vznikl projekt Jiná Evropa. Vy jste zmínil, že referování o transformaci bylo nekritické. Nebylo 

to náhodou také proto, že zde byl nedostatek vzdělaných a kriticky myslících novinářů? 

PF: Jistě, a zvláště co se týče ekonomických souvislostí. Poté zde byli lidé, kteří měli sociologické 

zázemí, též lidé, kteří dělali politologii. Když jsme se dotkli Lidových novin, v redakční radě tam byl 

Václav Bělohradský, jenž jistě byl znalý problémů. Potíž byla v tom, že Václav Bělohradský jako 

výsostný liberál podporoval transformační hnutí. Než jsme poprvé narazili, plně nereflektoval jeho 

chyby či problémy, jelikož zkrátka nebyly vidět či byly přehlédnutelné. To vše pro velkou ideu 

uskutečnění liberální společnosti, která zde podle Václava Bělohradského nikdy nebyla ani za první 

republiky. Jeho velký ideál, velká vize byla otevřené liberální společnosti, která by zde konečně mohla 

vzniknout. Nadšení pro tuto myšlenku bylo tak velké, že jisté věci přehlížel nehledě na to, že ani on 
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v ekonomických souvislostech plně kovaný nebyl. Shodou okolností Václav Bělohradský nebyl tím, 

kdo ty trvale noviny psal, on psal jeden článek za čas.  

MS: Rozumím vám, byla zde jasná nepřipravenost. Vraťme se ještě k případu Václava Klause. 

Nezavinili si novináři jistou neúctu sami tím, že mnohým lidem ustupovali?  

PF: Pochopitelně. Je to součástí zvláštního vyjednávání, kdy to médium usiluje mít rozhovor 

s premiérem i za cenu, že nebude plně svobodné v oblasti výběru témat k dialogu. Když se člověk dívá 

do historie, byla to poměrně běžná praxe. Dnes by to asi prezident neudělal, aby si vyžádal otázky 

předem, možná se zasílají jen okruhy, jichž se ten rozhovor bude týkat. Již to není tak, aby se některé 

věci předem vylučovaly, to si dnes nikdo nedovolí. 

MS: Myslíte si, že mimořádná doba do jisté míry ospravedlňovala takovéto praktiky?  

PF: Soudím, že lidé, kteří to zažili, s tím spokojení nebyli a tu a tam to nějakým způsobem ventilovali. 

Snaha mít v novinách vyjádření premiéra, jehož slovo bylo nejdůležitější, mít jej i za těchto podmínek, 

jelikož se k důležitým věcem vyjádřil, byla jednoduše silnější. Přehlížení skutečnosti negativního typu 

souviselo s podporou konceptu transformace jako hlavní vize. Říkalo se, že musíme vyrazit tím 

směrem a nedá se nic dělat. Pochopitelně to souvisí opět s neznalostí. Pouze velmi sebevědomý 

člověk, jenž má dostatek zkušeností a vědomostí, může odporovat či kriticky přijímat daný politický 

koncept. Právě takový člověk to byl schopen udělat. Takových lidí zde však mnoho nebylo, ale 

postupem času přicházeli třeba i do médií. Ty se pak počaly více a více emancipovat, a také tomu 

pomohla i krize. V té si najednou média musela říci: „Proč jsme to neviděli? Selhali politici, ale i my, 

náš přístup nebyl dostatečně kritický …“ Mám pocit, že se to následně za každou cenu přehánělo. 

Prosazoval se přístup, jenž by se dal označit: „Budeme kritizovat, abychom to zachránili!“  Lidé 

zároveň získávali zkušenosti, jezdili do světa, začali studovat. 

MS: Lidé na sobě pracovali a deficit se smazával.  

PF: Například vím, že jsem začínal v ekonomické rubrice. Jako vystudovaný filozof, jenž měl nějakou 

zkoušku ekonomie, jako první, co jsem udělal, než jsem tam začal pracovat, jsem si vzal nějakou 

velkou učebnici ekonomie, …  

MS: … tedy Samuelsona. 

PF: Toho jsem měl, ale potřeboval jsem mikroekonomii. Prošel jsem si teoretické zásady, abych se 

trochu orientoval. Musím přiznat, že se mi to velmi vyplatilo. To proto, že operátorů v této oblasti 

není tolik. Pokud si člověk jisté skutečnosti osvětlí a projasní v nějakých zásadních pojmech a jejich 

souvislostech, pak se mu píše úplně jinak. Má nad tím i nadhled. Kriticky dokáže zhodnotit jisté 

skutečnosti. To je velmi důležitá skutečnost. Mně se celou dobu hodil kritický přístup filozofa, jenž 

v novinách nebyl obvyklý. Lidé nebyli obvykle úplně ochotni jít touto cestou, snažili se spíše věci 

parcelovat než je dávat dohromady a pokoušet se je vidět v celku. Toto je velmi cenný přístup 

vycházející ze studia filozofie. Je to něco, k čemu přistoupíte jako k nějakému východisku či 

perspektivě. Takto se chci dívat, a mohu ji měnit. Nesmím však někde ztratit komplexitu, celistvost. 

To se skutečně hodí. Nemám pocit, že by v médiích bylo tolik lidí, kteří by toto chtěli přijmout jako 

svou hlavní perspektivu. Do jisté míry hodně dlouho trvalo, že již v určité fázi chytří lidé, kteří onu 

schopnost jistě mají a mají spoustu znalostí ze společenských oborů ekonomie, sociologie, 
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antropologie, se počali uzavírat v samotných perspektivách ideologie. To proto, že noviny opět začaly 

bojovat za politiku. Před tím jsme bojovali za transformaci, nyní musíme bojovat za pravicovost.  

MS: Za kapitalismus či za jiné hodnoty, které společnost potřebuje ke svému životu. Soudíte, že se lidé 

v médiích naučili zacházet se slovem, doplnili si deficity? Jsou lidé, kteří toto popírají. Třeba někteří se 

během působení v politice ostře vůči novinářům vymezovali a označovali je za hnůj, za póvl. Novináři 

byli jejich nepřátelé, a to díky nízké vzdělanosti. Byly to pro ně osoby, s nimiž se nemá cenu se bavit, 

byť sami věděli, že je pro svou činnost potřebují. Myslíte si, že v tomto se to pohnulo kupředu, že došlo 

ke konsolidaci.  

PF: Soudíte mezi politiky a médii?  

MS: Nejen to, zaměřuji se i na fakt růstu kvality novinářské práce.  

PF: Bohužel ona nevraživost funguje do dnešních dnů. Politici pořád vidí moc médií v tom, že když se 

někde něco napíše, lidé tomu začnou věřit. Může to mít bezprostřední dopad na preference voličů 

atd., tím vzniká obecnější obraz o politikovi a straně. Cítí, že by je to mohlo poškozovat. Velmi málo 

jsou schopni to brát jako nějaký pokus o debatu, nechápou, že je to dobrá zpětná vazba, že 

perspektiva, kterou člověk zaujme, může být zajímavá tím, že ji tak nevidím. To souvisí s ideologickou 

uzavřeností, která není pouze v médiích, ale je i v politice. To jsou propojené nádoby. Málokdy jsem 

se setkal s politikem, který by odpovídajícím způsobem reagoval. Dá se říci, že reagují jako běžný 

čtenář, tedy buď s vámi souhlasí, či s vámi nesouhlasí.  

MS: Je to pak černobílé vidění, které je vždy nebezpečné. 

PF: Buď s vámi souhlasím, a řekl jste přesně, co si myslím, nebo jste řekl něco, co si úplně nemyslím, a 

je to poté hodně špatně.  

… Dialogy a monology nejen v médiích …  

MS: Narážíte na to, že u nás se nevede skutečný dialog?  

PF: Ano, nevede se.  

MS: Opomíjíme, že v něm se projevuje schopnosti naslouchat, schopnost empatie. To je ale problém, 

jelikož veřejná sféra je tím ochuzena, ba vyprázdněna.  

PF: Politici to poté obvykle berou tak, že buď jste měl zlý úmysl, či jste je poškodil neprávem. Byl jste 

nespravedlivý, nevyvážený. Mám pocit, že spousta lidí pohybujících se v politice neumí vůbec číst, 

nerozumí, co v textu bylo řečeno. Nerozliší vůbec jemné nuance, že je tam nějaká ironie, že je tam 

záměrně nějaká figura, která naznačuje odstup píšícího, čeština to žel neumí vyjádřit jinak. 

V německém jazyce se to řekne jistým tvarem slovesa, v němž poznáte, že mluvčím je někdo jiný. V 

češtině to není a spoustu politiků neumí přečíst text, neumí jej číst též proto, že vůči němu jsou 

předpojatí. Tam jde o to, že se hledají mustry, hledají je tam oni stejně jako spousta čtenářů. Hledají 

tam své modely, když je tam naleznou, je to v pořádku. Když je tam nenalezne, vidí v tom zlý úmysl ve 

snaze někoho poškodit. Možná jste nechtěl, ale udělal jste to stejně. Již nepřemýšlí o tom, jak to, že 

tam nejsou moje modely, a jak to, že v tom textu je něco jiného. Tak jsem to vůbec nepředpokládal a 

neříkal.  
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MS: Pokud takto uvažujeme, je obtížné budovat kvalitní, plnohodnotnou demokracii.  

PF: To pochopitelně. Neslyšení, nevidění, nepřijetí druhého je velkou přítěží. Negociace, o níž jsme 

hovořili, vyjednávání, může proběhnout jedině ve chvíli, když se někde sejdete. Tam, aby to 

fungovalo, musí dojít k nějakému setkání. V práci je to z tohoto pohledu jednoduché. Šéfredaktor 

přijde a řekne vám nějaký svůj názor, vy řeknete svůj. Jste u stolu - a to je to místo dialogu. Poté 

dojdete k závěru, že z toho bude to a to. Vy to následně napíšete a šéf řekne, že to tak hloupé nebylo, 

i když to nebylo takové, jak si představoval či kam mířil. Je zřejmé, že došlo k vyjednávání. Mezi 

politikem a novinářem není místo setkání, místo setkání by měl být ten text. To proto, že se nemohu 

každý den setkávat s politikem a vysvětlovat mu své názory. Koneckonců bych je asi neuměl tak 

dobře zformulovat jako ve svém textu. Tam se totiž může objevit i něco, co jsem vůbec nevěděl. 

Jediný smysl toho psaní je, že já to napíši, a poté jsem sám překvapen tím, co jsem napsal. Měl jsem 

původní myšlenku urovnanou jinak, rozběhla se mi jinam, jelikož se mi v rámci psaní přilepilo spoustu 

nových zkušeností, které s tím udělaly cosi jiného. Text má být místem setkání, nicméně on je místem 

bojiště. Vše se bere jako vyhrocená polemika. V tom nejste na společném místě, a tak se společně 

nedá nic vytvářet.  

MS: Z toho úhlu pohledu jsou noviny, média spíše věčným bojištěm než prostředím věcného a 

plodného dialogu?  

PF: Válčí se, střílí se. Spousta autorů to takto pochopila. Myslím si, že právě po roce 1997 to bylo tak 

pochopeno. Koncem 20. století a počátkem 21. století byla střelba velmi intenzivní. Jsou proto autoři, 

kteří žurnalistiku pojímají tak, že je to doslova střelba - buď do divných figur, nebo je to ostré střílení.  

MS: Nu, ale člověk si následně může říci, že poté se společnost těžko bude blížit k nějaké 

harmonizované struktuře. Takový koncept dialogu vypovídá o „zákopové“ válce.  

PF: Vyjdu-li z dnešního dne, tedy 2. května, právě jsem napsal text do Hospodářských novin, jenž byl 

míněný jednoduše. Neustále se pořádají ideové konference, ale ideje nejsou nikde. Ta setkání mají 

podobu výrobních porad, ale ideje, které by mohly být nosné pro společnost, nevznikají, lidé je 

nehledají, či jim nejsou otevřeni. Jako odezvu jsem dostal zprávu od mluvčího premiéra, který píše, že 

bojuji proti občanským demokratům.  

MS: Možná zde nejsou lidé, kteří by byli schopni dané ideje nést a reprezentovat je.  

PF: To je možné.  

MS: Lidé cosi deklarují, ale k jejich osobnostnímu profilu to jednoduše nepasuje.  

PF: To je možné. Pochopitelně těmto skutečnostem nemůžete věřit, jelikož idea z ničeho neroste.  

MS: Zdravá společnost by měla být založena na idejích, ale měly by zde být vzory, které jsou schopny 

dané ideje realizovat. Když si vzpomeneme na první republiku, můžeme si vybavit lidi, kteří byli 

ochotni danou ideu hlásat, ale také pro ni přinést patřičnou oběť. Ideje jsou věčné, ale lidské jednání 

je omezené, a proto je toliko nutný dialog, jenž mrtvé oživuje.   

PF: Určitě, ale zde není ochota ideu vzít jako společné východisko a rozvíjet ji v nějakém rozhovoru. 

Ten může být velmi napjatý, ale základní podmínkou je hledání společného východiska. Když dojde 

k nějakému rozhovoru, …  
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MS: … musíme se shodnout na slovech, která se používají.  

PF: Ano, musíme mít společné východisko, a nemusí to být plně pojmové. Vztáhněme to k textu. Já 

jsem vám zde něco dal a vy to musíte přijmout jako fakt, je to věc, která je vám nyní k užívání.  

Musíte přijmout jako fakt, že to někdo napsal s tím, že to bude chtít užívat a třeba vstoupit do 

rozhovoru. Pokud to jako východisko nevezmete, nikam se nedobereme, byť se o pojmech budeme 

moci dohadovat dále, můžeme se dohadovat o perspektivách, avšak musíme je nejprve přijmout. 

Když je nepřijmeme, neboť přijímáme pouze ano, či ne, buď modrý, nebo červený - buď jste 

s červenými, či modrými – je to špatně. Čeští politici velmi často chápou žurnalistiku v tomto smyslu, 

že jste s modrými, či červenými. Já to mám v poslední době tak, že jsem s červenými. Když jsem byl 

v Lidových novinách, byl jsem s modrými, jelikož jsem zdůrazňoval některé liberální myšlenky. Dnes 

jsem vlastně proti liberálům, kteří ve své podstatě žádnými liberály nejsou. Pro mě samotného je to 

zvláštní. Máte pravdu, že to může být dost velké riziko, protože poté nemáte prostor pro diskusi. Ta 

není ani v parlamentu, byť je to místo, kde by měla být.  

MS: Tam si pouze někdo stoupne před pultík, „odprezentuje“ své představy a poté jde dále.  

PF: Poté se nerozvíjí to, co je k debatě nabízeno. Já zde nabízím nějaký pohled. Místo - aby myšlenku 

někdo vzal a nějak ji po svém rozvinul a snažil se z ní něco třeba vydolovat nebo malinko naznačit, že 

je to složitější, neboť to má trochu jiné souvislosti, řekne se: „Ne, či ano?“  

MS: Na očích nám zůstaly ideologické klapky, které nás svazují a brání komplexnějšímu vidění světa? 

PF: Určitě, a vlastně to popírá smysl médií. Ty to nedělají kvůli tomu, aby někoho odstřelily, byť 

motivace podobného typu tam mohou být. Pokud to budete brát takto, bude zde vládnout věčná 

zákopová válka zastánců různých praporů a idejí. Ti se však prostřednictvím této politiky nemohou 

nikdy dohodnout.  

MS: To je nebezpečné, jelikož to vede k radikalizaci ve společnosti.  

PF: Také to k tomu evidentně přispívá.  

MS: To je dialog a jeho význam v rámci médií.  

... Kapitál a noviny ...  

MS: Rád bych se zeptal, jak vnímáte to, že česká média jsou vlastněna zahraničním kapitálem? 

PF: Osobně si myslím, že se to hodně démonizuje, i v Lidových novinách mám takovou zkušenost. Vím 

to velmi dobře, zejména když byly velké debaty o vyrovnání se sudetskými Němci, když byly 

probírány Benešovy dekrety, když jsme vstupovali do Evropské unie, tehdy se to obrovsky 

démonizovalo. Spousta čtenářů nám psala, že máme německého vlastníka, a proto píšeme pro 

sudetské Němce. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že nic takového tam neprobíhalo, že nikdo na 

nikom neklečel. Nefungovala ani autocenzura v tom smyslu, že by možná vydavatel chtěl, aby se tak 

psalo. Z tohoto hlediska to vůbec nepřeceňuji a myslím si, že je to do velké míry jedno. Co však není 

tak úplně jedno, je, že západní vydavatelé se v mnoha případech chovají v českém prostředí výrazně 

jinak než ve svém německém. To je tím, že vstupují do jiné kultury. Vycítili, že zde novináři nejsou 

svázáni tradicí, jako tomu je v Německu, kde je konzervativnější pojetí žurnalistiky, a proto není 

důležité se vymezovat. Hranice mezi seriózním a bulvárním je smazána dokonce i v Německu, ale ne 
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tolik jako třeba ve zdejších zemích. Domníval jsem se, že vydavatel Lidových novin a Mladé fronty 

DNES vydával v Německu noviny, které byly daleko konzervativnější. U nich si například přečtete 

noviny, které by na českém trhu neobstály, byť je to stejný vydavatel. To je zvláštní zkušenost. 

Vycítili, že podnikatelské obci a společnosti jako celku nevadí bulvární ladění jako v Německu. Tam se 

přizpůsobují jiným hodnotám, jiné kultuře, a proto to dělají konzervativně. Do jisté míry se chovají 

podle Marxe, kapitál je jednoduše pružný, a proto se musí přizpůsobit.  

... Média jako prostředek výchovy? ...  

MS: Přizpůsobit? Někdo by mohl říci, že by se novinář mohl snažit „vychovávat“, či lépe kultivovat své 

čtenáře.  

PF: To je jedna z věcí, které mně utkvěly v paměti, a vztahuje se to ke konci devadesátých let, kdy v 

diskusích o proměnách novin směrem k té bulvárnější či popovější verzi padala slova, že vychovávat 

čtenáře by novinář neměl. Slovo osvěta, výchova je v oblasti novin „zakázané“, poněvadž mají jinou 

funkci.  

MS: Jsou to peníze, co má novinář přinášet svého chlebodárci?      

PF: Ani to ne, ale my se nebudeme dělat chytřejší, než jsou lidé, nebudeme jim dělat učitele. 

Zdůrazňuje se dokonce, že je to jedno ze zakázaných slov. Dělat edukativní činnost, to patří do 

starých časů. To se skutečně dělat nemá. Na druhou stranu - to noviny nějakým způsobem dělají, 

jelikož informují o nových trendech. Když to říkal Pavel Šafr, je pozoruhodné, že za 14 dní napsal 

zásadní hodnotový text na téma střetu západní a východní civilizace, v němž se zabýval i 

Huntingtonem. V podstatě to udělal učitelským tónem. Vždy se zdůrazňovalo, že když člověk píše, 

neměl by to dělat tak, že by někoho poučoval, vychovával. Jednoduše by neměl dělat vykladače 

světa.  

MS: Jak vidíte budoucnost českých médií? Máme zde veřejnoprávní televizi, rozhlas. Sám jste součástí 

veřejnoprávní společnosti. Soudíte, že takovéto médium obhájí svoji důležitost, či že dojde 

k postupnému zániku novin? Již minulosti se šířily katastrofické zvěsti o smrti odvětví, ale úspěšně či 

v modifikované podobě přežily.  

PF: Nedokážu předpovědět, jak se změní trh. Projevuje se tlak, jenž je způsobený poklesem nákladů a 

také mnohostí informací, tedy internetem, díky němuž se můžete dostat k informaci daleko rychleji a 

jednodušší cestou. Pochopitelně je otázkou, kdo to ustojí, což sám odhadnout nemohu. Je jasné, že 

jsou asi pouze dvě možnosti. Buď současný tlak povede ke kultivaci médií a návratu k počátku, o 

němž jste zde mluvil. Bude snaha nabízet porozumění, nabízet dialog, nabízet edukaci. Soudím, že 

hlavně porozumění, to je asi nejdůležitější, co by měly noviny nabízet. V krátkých textech, nelze 

docílit komplexnosti, o které jsme zde mluvili a jež je důležitá jako východisko. Jednoduše tam 

potřebujete větší prostor a trpělivějšího čtenáře. Možná se to stane, osobně to nevím. Mluví se, že je 

to jistý trend u velkých novin, ovšem o tom by mluvil někdo lépe. Já nejsem z těch, kdo by se 

soustřeďoval na mediální studia. Toto je první možnost. Druhá je pochopitelně negativní. Je to totální 

utržení ze řetězu a nabízení informování na té nejnižší úrovni, tedy v oblasti emocí, sugestivních 

informací, které mohou přitáhnout čtenáře, ale jsou pouze krátkodobého charakteru. Pokud se to 

šikovně opakuje, krátkodobost může být docela dlouhá. Abych si zachoval jistou naději, abych 

v tomto oboru mohl pracovat, mám pocit, že negociace a vyjednávání se vyplácí a povede směrem 
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k analytičnosti médií, které časem budou potřeba. Bude to zřejmě menšinový žánr, ale doufám, že se 

ve společnosti zcela neztratí.  

MS: Co říci na závěr? Hlavně neztrácet naději! Děkuji vám za cenný příspěvek k projektu o 

transformaci.        

       

 

           

     

 

 

 

 

 


