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Dialog o transformaci s Petrem Matějů1,2: 

MS: Mapování proměn začněme osobní otázkou. Co pro vás znamenal rok 1989? Jaké naděje jste do 

něj vkládal či případně, jak se naděje naplnily?  

PM: Upřímně řečeno, rok 1989 jsem prožíval docela schizofrenním způsobem, což bylo dáno tím, že 

jsem jej prožíval jednak „občansky“, tedy spíše emotivně a plný očekávání, jednak profesionálně, což 

mě jako sociologa vedlo k jisté skepsi, zejména pokud šlo o naplnění očekávání. Vše bylo navíc 

poznamenáno tím, že jsem se v roce 1987 vrátil po delším pobytu ze Spojených států. Ten byl spojen 

s poměrně těžkými konflikty s mým českým zaměstnavatelem (Akademie věd), který se nikdy nesmířil 

s tím, že se mi na sklonku normalizačního období jako nestraníkovi (a „nespolupracovníkovi“ se Státní 

bezpečností), podařilo odjet na poměrně dlouho stáž na jednu z nejlepších kateder sociologie v USA. 

Dlužno dodat, že se to podařilo jednak díky finanční podpoře George Sorose, který skrytě podporoval 

mladé badatele v česku, a díky kontaktům mojí matky, která jako ředitelka mateřské školky měla díky 

dětem docela dobré kontakty na některé „hlavouny“ ÚV KSČ. Můj návrat byl tedy návratem na 

nepřátelské území. Mám pocit, že jsem se tehdy stal ohroženým druhem, a nebýt událostí podzimu 

1989 moje další akademické působení by asi brzy skončilo. Proto jsem to, co se stalo, jako člověk 

s určitou představou, co chtěl v životě dělat, uvítal s velkou úlevou a s velkými očekáváními.  

MS: Proč jste nezůstal v exilu, když jste se měl navracet do nepřátelského prostředí?  

PM: Rozhodnutí zůstat v exilu není vždy rozhodnutím jednoho člověka, není-li úplný sobec. Poprvé 

jsem tuto otázku řešil v roce 1969, kdy jsem byl s mojí nynější ženou na mezinárodním studentském 

táboře v Brémách. Ona tehdy chtěla emigrovat, ale já jsem se chtěl vrátit, a to hlavně proto, že jsem 

byl zakládajícím členem Divadla na okraji a kouzlo divadelního prostředí, v němž v té době kvetl 

intelektuální vzdor proti režimu, mě přitáhlo zpět domů. V roce 1987, kdy jsem si na Akademii věd 

vysloveně vydupal, že mě v USA mohla navštívit žena se synem, jsem o exilu začal uvažovat já, ale 

tehdy zas nechtěla moje žena. Doma jako rukojmí – přesně tak to soudruzi a z Akademie věd tenkrát 

formulovali – zůstala dvouletá dcera Karolína a představa, že ji do Ameriky dostáváme přes Červený 

kříž, nás všechny vrátila domů.  

MS: Byla vaše očekávání naplněna?  

PM: Pokud jde o moje očekávání jako „občana“, dostala se brzy pod kontrolu „sociologa“, který nebyl 

natolik naivní, aby se domníval, že to, co se odehrává je revoluce, která rychle naplní velká očekávání 

převážné většiny lidí.  

MS: Nepřímo očekávání zářných zítřků?  

PM: Nedělal bych si z toho legraci. Nelze se divit, že mnoho nemělo vlastní zkušenost s tím, jak se 

opravdu žilo „na Západě“ a kapitalismus vnímali jako hojnost, bohatství, svobodu. Všichni, či spíše 

naprostá většina lidí, to viděla pouze v této pozitivní rovině. Neviděli …  

                                                           
1
 Petr Matějů *1950, český sociolog, vysokoškolský pedagog a politik, zabývá se statusovými rozdíly, sociologií 

školství. Mezi jeho práce: Nerovnost, spravedlnost, politika (2000), Nerovné šance ve vzdělávání (2006), 
Nerovnosti ve vzdělávání (2010).      
2
 Dialog byl nahrán v úterý 5. června 2012 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Petra Matějů na 

Grantové agentuře ČR Evropská 2989 / 33 Praha 6, Dejvice.   
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MS: … negativa.  

PM: Nejde o negativa, ale o realitu, jaká je. Dlouhodobě jsem se zabýval společností a mým hlavním 

zájmem navíc byla problematika týkající se nejcitlivějších otázek, kterými se sociolog může zabývat: 

nerovnosti, mobilita, sociální spravedlnost - a to podporovalo můj realismus. Možná hodně ovlivněn 

čtením jednoho z největších sociologických skeptiků Pitirma Sorokina, který před revolucí utekl 

z Ruska, aby se poměrně rychle stal jedním z nejvýznamnějších amerických sociologů, jsem si o naší 

„revoluci“ nakonec také nedělal žádné iluze. Rozhodně jsem neočekával, že rychle nastolí spravedlivý 

a dobře fungující systém. Navíc jsem se místo zapojení do domácí politiky opět rozhodl odjet do USA, 

kde jsem kromě učení spolupracoval na rozsáhlém výzkumném projektu, který se zaměřil na 

proměnu stratifikačních systémů v zemích střední a východní Evropy a zejména na procesy formování 

nových elit. Zde se moje přesvědčení, že o žádnou revoluci nešlo, ještě posílilo a přišla zdravá skepse, 

kterou jsem v přednáškách přenášel i americké studenty.  

MS: Někdo to může vnímat jako předání moci.  

PM: Komu a jak byla předána moc, k tomu se ještě dostaneme. Ostatně i zde vidím důvod 

schizofrenie: Občan, nadšený tím, co se děje, krocený sociologem, který tuší, že to bude mnohem 

těžší, než si občan připouští. Takhle nějak vypadala moje očekávání na počátku transformace, která 

se posléze naplnila v tom, že proces, který byl v roce 1989 s takovým nadšením uvítán a pojmenován 

revolucí vlastně není v duchu tehdejších představ dodnes dokončený. A pokud jde o jeho zdárné 

dokončení, při pozorování české politické scény a reakcí veřejnosti jsem dnes dokonce skeptičtější 

než někdy v polovině devadesátých let.  

MS: Negativní trendy transformace vystupují.  

PM: Bohužel z výzkumů plyne, že převládají převážně negativní zkušenosti. To není dáno jen 

počátkem transformace. Lidé mají tendenci vše, co se povede, chápat jako samozřejmé a zabývají se 

tím, co se nedaří. Ostatně v tom je silně podporují média. Na druhou stranu, ale kořeny většiny 

našich současných problémů skutečně sahají k počátkům transformace, jako by nabobtnaly struktury, 

které tehdy nepozorovaně vznikly a proces transformace začaly pomalu, ale jistě komplikovat. To je 

mé vnímání začátku a jeho vlivu na současnost.  

… Předpoklady změn …  

MS: Rád bych se zeptal, zdali jste jako sociální vědec předpokládal, že to kolem roku 1989 praskne. To 

proto, že systém je jednoduše neudržitelný ve srovnání se Západem.   

PM: Jako sociolog jsem změnu režimu vnímal jako historickou nutnost. V odhadu, že se to stane 

právě v roce 1989, jsem ale selhal. Nestalo se to ale pouze mě. Stejně selhali i mí kolegové, s nimiž 

jsem tehdy spolupracoval. V roce 1989 na jaře nás pustili na konferenci do Holandska. Kromě toho, 

že jsme prezentovali výsledky našeho výzkumu, jsme byli v kuloárech tázáni, jak to vidíme u nás, když 

se komunistické režimy všude okolo hroutí. Tvrdili jsme, že něco podobného u nás nepřichází 

v úvahu. Po zkušenostech z roku 1969 a poučeni trvalou perzekucí „nepřátel“ režimu a apatií většiny 

„normálních“ lidí, jsme se domnívali, že to u nás má strana pevně v rukou. Faktem ovšem je, že jsem 

o příčinách možného kolapsu režimu přemýšlel podobným směrem jako Ivo Možný - on v knize .... 

MS: … nesoucí název Proč tak snadno? 
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PM: Ano, tam byla přesně zformulována myšlenka, že totalitní systém již v tu dobu nevyhovoval 

nikomu, ani vládnoucí elitě. 

MS: Zřejmě se lidé báli o tom nahlas mluvit ...  

PM: Ano, nikdo z těch, kdo toto vše věděli, nebo tušili, neměl odvahu být první, kdo podkopne 

režimu stoličku, aby se nakonec sám oběsil. Prostě v tomto smyslu nejsme jako Poláci nebo Maďaři.  

MS: Nakonec to „museli“ být studenti.  

PM: To je trochu mýtus, studenti byli spíše silou, kterou někdo „uvolnil“ a docela dobře použil k 

tomu, aby režimem zatřásla. Je to ale jen můj výklad a nemám pro to žádnou evidenci. Je ale pravda, 

že na toto téma existuje celá řada spekulací. Kdyby ale nebylo této uvolněné síly, těžko říci, jak 

dlouho by systém ještě vydržel. Jednoduše řečeno, myslím si, že do studentů trochu někdo strčil, aby 

uvedli do pohybu proces, který měl komunistické elitě umožnit proměnu již téměř bezcenného 

politického a sociálního kapitálu na ekonomický kapitál. Možný to krásně popsal slovy: „špinavé 

známosti na rozdíl od špinavých peněz do banky neuložíš.“ Paradoxně nakonec špinavé známosti 

vytáhly z bank vlastněných státem tolik peněz, že to asi už nikdy ani nespočítáme. 

MS: Takže tahle probíhaly boje o podobu vládnutí a studenti … se stali vhodnou součástí boje.  

PM: Ano, lze to tak říci …  

…  Komunismus …  

MS: Vraťme se ještě do minulosti. Soudíte, že komunismus jako ideologie měl v sobě něco pozitivního 

v tom směru, že byl odpovědí na problémy kapitalistického světa, byť byl radikální?  

PM: Absolutně ne. Socialismus nemohl dlouhodobě fungovat a prosperovat, protože byl jako systém 

založen na byrokratické koordinaci ekonomiky, a tím nastolil tvrdá rozpočtová omezení pro 

domácnosti, ale měkká rozpočtová omezení pro podniky. Proto socialismus ani žádná jeho odrůda 

nemá v dlouhodobější perspektivě šanci na přežití. To, že přežíval tak dlouho u nás, je podivuhodné. 

Vyčerpal spoustu zdrojů této země. Důležité ale je, že padl v nejvyšší čas.  

MS: Sovětský svaz se rozpadl v roce 1991, přežil další 2 roky a přitom trval celkem 7 desetiletí. 

PM: Hovoříme-li o čase odměřujícím běh ději, mluvíme o desítkách let, ne o rocích nebo měsících. 

Kdyby se to bylo stalo například za dalších pět let, stále by ještě bylo možné říkat, že to bylo v nejvyšší 

čas. Stručně řečeno, socialistický systém se stával pomalu ale jistě neudržitelným, protože čím dál tím 

více prostředků potřeboval pouze na udržení moci a celého systému. To jej neskutečně vyčerpávalo, 

takže kolaps režimu by stejně přišel do pěti nejvýše deseti let.  

MS: Dostala se komunistická ideologie na pomyslné smetiště dějin? Triumfoval liberalismus, či jak 

vnímáte onen proces odstranění překážek, bariér …  

PM: Komunistická ideologie žije dál, ale dovolím si předpokládat, že Marxova předpověď, že se 

jednou lidstvo osvobodí od jha kapitalismu, na smetišti dějin už nějaký čas leží. 

 



 

6 
 

… Demokracie a kapitalismus …  

MS: Předání moci bylo neseno abstraktními hesly o svobodě, demokracii … Jak vnímáte obnovování 

demokracie v kontextu více jak padesáti let totalitních systémů nacismus a komunismu?  

PM: Osobně se domnívám, že obnovení demokracie není tak obtížný proces, jako obnovení 

kapitalismu, který si na druhou stranu nelze představit bez demokracie. Neříkám, že demokracii lze 

nadekretovat. Ale již samotná změna ústavy, z níž zmizí teze o vedoucí úloze strany, dokáže divy, 

protože vytvoří nový právní rámec demokracie, která se pak postupně etabluje, formuje a krystalizuje 

k obrazu odpovídajícímu kulturním a historickým podmínkám.  

MS: Měli jsme ji možnost rozvinout ve dvacetiletí po první světové válce.  

PM: Ano, to ale také byla specifická demokracie. Byla to demokracie, která byla formována naším 

historickým vývojem a peripetiemi, jimiž si prošly naše národní elity. Daleko větší problém však je 

obnovit nebo - jak se občas říkalo - nastolit kapitalismus. Ten totiž nelze obnovit, aniž vzniknou třídy, 

bez nichž si kapitalismus jako systém nelze představit.  

MS: Tedy kapitalisty a střední stav …  

PM: Ano, na těchto třídách kapitalismus stojí - a to je přesně ta podmínka jeho obnovy, kterou nelze 

nadekretovat.  

MS: Ano, s tím máme problémy či jistí lidé …  

PM: Máme s tím problémy. Ale - ať je to jakkoliv, je to základ. V tu dobu si ale málokdo dokázal 

představit, jak obtížné bude obnovit právě tento fundament kapitalismu. Vyvlastnit kapitalisty lze 

revolučním aktem ze dne na den. Vytvořit tuto třídu, která se formovala desítky, či dokonce stovky 

let, když vezmu situaci … 

MS: … Československa. Tam přece bylo zázemí z Rakouska Uherska …  

… Kapitalismus …  

PM: Jistě jsme v tomto směru mohli navazovat na úspěšný model českého předválečného 

kapitalismu, ale akumulace kapitálu není pouze ekonomický proces. Akumulace kapitálu a ustavení 

třídy, která pak táhne káru kapitalismu, je dlouhodobý proces, který nemůže dobře dopadnout, když 

v něm významnou roli nehraje upevňování určitých norem, etiky, rodinných stereotypů, předávání 

těchto hodnot z generace na generaci. Tyto atributy kapitalismu nemůžete oživit bez obnovy 

autentických vazeb. Základ kapitalismu byl vlastně v rukou těch, kteří si řekli, že jej ustaví. To ovšem 

byli politici. U nás vznikalo to, čemu se dnes v odborné literatuře říká „capitalism by political design“, 

což je kapitalismus formovaný politiky. V té době - a to si musíme vždy připomenout – již byla 

zformována velmi specifická postkomunistická elita, která vytvářela základy pro obnovu kapitalismu. 

Do tohoto procesu se samozřejmě promítaly zájmy hlavních segmentů této elity. Na počátku 

transformace zde byli tři důležití hráči, kteří se museli shodnout na tom, jak se kapitalismus u nás 

bude znovu budovat. Tři hlavní segmenty elity, které to měly takříkajíc v popisu práce, byli bývalí 

političtí disidenti, kteří na to měli plné morální právo, dále ekonomičtí teoretici monetaristického 

ražení a nakonec ti, kdo měli vést postupně privatizované, stále však ještě velmi socialistické podniky. 
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A tím jsme u jádra problému. Co věděli naši političtí disidenti o fungování ekonomiky? Přiznejme si, 

že téměř nic.  

MS: Lidé z disidentských kruhů znali Marxe, ale ne současná pojednání o kapitalismu.  

PM: Marx jim teď nebyl na nic. Druhá skupina, která byla v té době důležitým tvůrcem změny, byli 

monetaristé. Byli to klasičtí liberální ekonomové typu Václava Klause. Ti věděli dost dobře, jak v teorii 

fungují zákonitosti trhu. Tady však bylo třeba trh obnovit. A to nebyl snadný úkol, protože trh se musí 

usadit ve společnosti - a ta byla v hloubi svého myšlení stále ještě silně rovnostářská a většina lidí 

přechod k trhu zpočátku vnímala přes výlohy plné zboží, kterého už není nedostatek. A navíc, vztahy 

mezi monetaristy a disidenty nebyly žádnou selankou, jak ostatně nejlépe demonstroval vtah Václava 

Klause k Václavu Havlovi. Všichni ale museli zatnout zuby a spolupracovat.  

MS: Vzájemně si konkurovali, …  

PM: … to ano, ale museli deklarovat spolupráci. Druhá otázka, kterou jsme si začali klást až později, 

byla: co věděli čistí monetaristé liberálního typu o řízení podniků?  

MS: Nic?  

PM: Ano, také téměř nic. Proto museli vzít do party třetího důležitého hráče, ...  

MS:  ... a to byly bývalé kádry ekonomické elity.  

PM: Ano, to byli lidé, kteří ve skutečnosti řídili socialistické podniky, lze-li v tomto případě o nějakém 

řízení vůbec mluvit, protože vše řídila neomylná strana. Takže své podniky dlouhodobě řídili 

k záhubě.   

MS: Ne snad úplné.  

PM: Skoro. Podstatné ale je, že i s těmito pány museli ostatní členové elity uzavřít dohodu. Souhlasím 

s Ivanem Szelényim, s nímž jsem v USA spolupracoval na výzkumu elit, v tom, že tato nesnadná, 

obtížná aliance, v každé zemi trochu jinak ustavená, uskutečňovala často nevratné transformační 

kroky. Jediné, na čem se shodli, že „budují kapitalismus“. Problém byl ale v tom, že takový proces 

nebylo možné uskutečňovat bez podpory veřejnosti, na kterou tudíž nesměly příliš těžce dopadat 

sociální důsledky přechodu k tržnímu systému, který logicky přináší nejistoty a nerovnosti. Proto bylo 

třeba systém zpočátku odněkud „zálohovat“. Mimo jiné i proto byly do celého tohoto cirkusu vtaženy 

banky. Banky, …  

MS: … v té době ještě vlastněné státem …  

PM: Ano, proto jim bylo možné „velet“. Konkrétně to vypadalo tak, že monetaristé s disidenty museli 

vyhovět postsocialistickým manažerům a částečně zachovat měkké rozpočtové prostředí, na které si 

zvykli jako šéfové socialistických podniků. Pokud by byla hned nastolena tvrdá rozpočtová omezení, 

řízení by nezvládli, a pokud třeba ano, sociální důsledky, třeba díky masivnímu propouštění, by jistě 

ohrozily celý transformační proces. Tím se stalo, že neefektivně řídili dále. 

MS: Co vlastně tato vrstva dělala dále?  

PM: Tato skupina se vydala cestou privatizace podniků, které řídili nebo jinak ovládali.  
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MS: Tím se u mnohých lidí vytvářela iluze o budování kapitalismu.  

PM: Ano, vzniklo cosi, co někteří autoři nazvali bankovní kapitalismus.  

MS: Možná je výstižnější spojení bankovní socialismus.  

PM: Ano, i tak to lze nazvat. Proto došlo k tomu, co později Szelényi nazval největší bankovní loupeží. 

Výsledkem tohoto procesu byly vyprázdněné banky. Ale peníze z těchto bank se přelily nikoliv do 

podniků. Jejich velké části, na něž si noví ředitelé vzali úvěry, se nechaly zbankrotovat, úvěry se staly 

nedobytnými, zatímco zdravé části podniků byly s pomocí již „privatizovaných“ úvěrů provozovány 

novými vlastníky. Šlo tedy v prvé řadě o privatizaci peněz ze státních bank a teprve v druhé řadě o 

privatizaci podniků.  

MS: Člověk si může říci, že je to smutné.  

PM: Je to smutné, ale nakonec jsme to přežili.  

… Hodnoty, ideály a zájmy …  

MS: Zůstaňme ještě na počátku změny. Užil jste slovo zájem. Ona revoluce, či lépe předání moci bylo 

vedeno ideály. Václav Havel je tam vložil …  

PM: Tak jednoduché to není.  

MS: Můžeme polemizovat, ale étos revoluce je spojen se slovy: „Pravda a láska …“ Je smutné, že tato 

slova jsou vysmívána. Ne nadarmo jsou ti, kteří je vyznávají, označováni za lidi naivní. Poté přirozené 

vzniká napětí hodnot a zájmů.  

PM: Václav Havel byl ztělesněním ideálu obnovy demokracie a svobody na principech slušnosti a 

tolerance. Druhou stranou - mince ale byla jeho asi příliš velká důvěra v čistotu zájmů ostatních členů 

elity. Obnova kapitalismu byla nepochybně ideálem pro většinu lidí, ale silnějším hybatelem 

transformace než tyto ideály byly - podle mého názoru - zájmy tří hlavních segmentů formující se 

elity. Nejsme snad naivní, abychom se domnívali, že tomu tak nebylo.  

MS: Dá se říci, že ideál sublimoval do praktického zájmu.  

PM: Vidím to tak, že do roku 1997 vedle sebe paralelně běžely dvě transformace, aniž na sebe 

narážely. Jedna byla vedena ideály, které reprezentoval Havel. Většina lidí se domnívala, že se zde 

naplňovaly dva cíle, ustavit demokracii a realizovat přívětivý model prosperujícího kapitalismu. V té 

druhé, spodní, rovině však běžel tvrdý boj o uskutečňování zájmů těch, kteří transformaci ve 

skutečnosti kormidlovali. První karambol těchto dvou paralelně běžících procesů nastal v roce 1997, 

kdy jsme se dozvěděli, že naše ekonomika neprosperuje, ačkoli se to tehdejší premiér Václav Klaus 

snažil bagatelizovat a maskovat.   

MS: Byla to iluze živená silou bankovních půjček.  

PM: Ano, a za druhé se ve stejnou dobu vyvalily informace o tom, jak ve skutečnosti vypadala 

privatizace.  
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MS: Na privatizační proces byl vržen stín. To proto, že jsme žili domnění o správnosti privatizačních 

postupů. Byla vytvořena iluze, že správnými majiteli jsou české subjekty, bylo raženo spojení „česká 

cesta“. Také se ukázalo chybným tvrzení, že podstatné kroky byly již učiněny.   

PM: Ano, a v tuto dobu jsme se dozvěděli, že privatizace vypadala trochu jinak, než jak nám bylo 

prezentováno.  

MS: Lidé si ji tak spojili se slovem krádež, která indukovala nedůvěru.  

PM: Výrazně poklesla důvěra v politiku a v legitimitu způsobu vládnutí. To se pochopitelně projevilo 

známou politickou krizí, která vedla k „Sarajevskému atentátu“ a způsobila přeskupení na politické 

scéně. Korunu všemu nakonec nasadila „opoziční smlouva“. A to vše se stalo příčinou vzniku slabých 

vlád, což je fenomén, s nímž se potýkáme do dnešních dnů, …  

MS: … i když má vláda v Poslanecké sněmovně většinu.  

PM: Jednoduše nejsme sto se shodnout jak dál, nalézt aspoň minimální konsensus v základních 

věcech týkajících se nutných reforem, žonglujeme s pojmy jít „doprava“ nebo „doleva“, ve 

skutečnosti ale stojíme na místě, potácíme ve slabých vládách, důvěra v konsistentní řešení je mizivá, 

ochota ještě něco obětovat dokončení transformace je pryč. Můžeme i tvrdit, že oběti spojené 

s převratem se ukázaly být fakticky marné či zcizené. Étos revoluce, která nebyla revolucí, je 

vyčerpán.  

… Imperativy vládnutí a transformace …  

MS: Lidé předpokládali, že politika je péče o obecné dobro. To je spojeno s ideálem, kdežto lidé, kteří 

do veřejného prostoru přišli pak a měli zájem držet moc, byli pragmatiky.  

PM: Koneckonců politik musí být pragmatik. To se nedá nic dělat. Nenaplňuje pouze ideály. 

Podívejte, osobně se domnívám, že nejlepší popis transformace, včetně důležitých varování, vznikl na 

jejím samotném počátku.  Tehdy, bylo to již roce 1991, jej skvěle popsal Ralf Dahrendorf v útlé knížce 

„Reflections on the Revolutions in Europe“.  Předpověděl, že položení právních základů demokracie 

bude trvat šest měsíců, usmíření trhu a demokracie by nemělo trvat déle než šest let, ale „usazení“ 

demokracie v občanské společnosti si vyžádá aspoň dvě generace, tedy šedesát let. Čím častěji se 

k této knížce vracím v přednáškách pro studenty, tím více jsem přesvědčen, že Dahrendorf měl 

pravdu, protože ústavu, která v prvé řadě odstranila vládu jedné strany, jsme zvládli během roku, za 

šest let se trh usmířil s demokracií, což znamená, že sociální důsledky přechodu k trhu nevedly 

k obnově nějakého autoritářského režimu. To, na čem to nyní drhne a vázne, Dahrendorf nazval 

hodinou občana. Občan je zklamán, frustrován, naštván, občan vidí korupci a také to, že je proti tomu 

bezbranný a ještě ke všemu, účinnou zbraní už nejsou ani volby. Občan se s tímto stavem sice smířit 

nehodlá, ale na nějakou akci rezignuje, vrací se k letargii.  

MS: Jak krátké, jak prosté, jak moudré, ale také jak těžké? Šest, šest, ... 

PM: … a šedesát. 

MS: Lidé v té žhavé době, byli ochotni účastnit se na tom, co se dělo. Cítili to jako výzvu pro následný 

život, ale poté ústup …  
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PM: Je to do značné míry pryč. Je to vyčerpaná energie, která se nedá vrátit zpět.  

MS: Na druhou stranu nesmíme ztrácet naději.  

PM: S tím lze pouze souhlasit. Já ji neztrácím.  

MS: Účast v politice, účast ve veřejném životě a postupně vytváření občanské společnosti je cestou, 

jak vlastně tu naději naplnit. Možná imperativem. 

… Politika …  

PM: Není to pouze o tom, zda máme, či nemáme dostatek lidí, kteří jsou ochotni a schopni 

participovat na politice přímo nebo přes občanskou společnost. Domnívám se, že jeden z největších 

problémů spočívá v tom, kdo jde dnes do politiky. Politika začíná být doménou lidí, kteří devalvují 

hodnotu věcného argumentu. Stačí se občas dívat na přenosy z jednání Parlamentu, sledovat, o čem 

a jak ti, kterým jsme dali do rukou zákonodárnou moc, mluví. Ostatně trvale nejnižší prestiž, nižší než 

uklízečkám, kterou poslancům přidělují výzkumy, mluví jasně. 

MS: Možná v počátku to bylo jiné. Lidé, kteří mají zájem tvořit, pracovat ve veřejném prostoru, mají 

jiný přístup k argumentům.  

PM: Vyzkoušel jsem si to na vlastní kůži, a proto jsem také z politiky odešel. Moje naivita byla 

v představě, že vstoupím-li to politiky, nebudu se muset bít o slyšení, například přes média, ale 

argumentovat budu moci přímo tam, kde je třeba, aby argumenty zazněly. To byl asi největší omyl 

v mém životě. Záhy jsem pochopil, že o věcné argumenty v naší politice nejde. Už tenkrát tomu tak 

bylo a teď je to ještě horší. To, co slýchávám nyní ze Sněmovny, je k pláči.  

MS: Ne nadarmo jistí sociální vědci říkají, je nutné, aby si lidé osvojili východiska naší revoluce z roku 

1989. Aby vdechli nový smysl tomu, zač se tehdy prali v tom dobrém slova smyslu. Ona nespokojenost 

by vytvořila tlak na lidi a získaná energie by mohla vymést svinstvo, které se ve veřejném prostoru 

usídlilo. Opět ideály, a ne někdy „sprosté“ zájmy …  

PM: Soudím, že tento étos je pryč a letargie pomalu převládá.  

MS: Co s tím obyčejný člověk může dělat? Postavili jsme formální strukturu demokracie, ale nemáme 

demokraty, to co vytváří obsah.  

PM: Spíš nemáme nové lídry demokracie. Lidí stále věřících v sílu demokracie máme asi dost, ale 

v tuto chvíli jakoby nám chyběli důvěryhodní lídři, kteří by se stali těmi, kdo té silou potřebnou 

k dokončení transformace v tom duchu, jak ji popsal Ralf Dahrendorf nebo Karl Popper -  

transformaci k otevřené společnosti se vším, co k tomu patří. 

… Elity a jejich význam …  

MS: Možná také postrádáme elity.  

PM: Formálně elity máme. Máme kulturní elitu, která – necháme-li stranou některé její velmi 

„pružné“ členy, kteří se vždy dokázali přisát k režimu – má u nás tradičně velmi silnou legitimitu. Potíž 

je s ekonomickou elitou, a vůbec nejhůře si vede elita politická.  Jde tedy o charakter elit. 
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MS: Charakter, který zřejmě není uspokojující …  

PM: Charakter elit je do značné míry dán tím, jak se rekrutovaly, odkud se vzaly. Jaká je jejich 

minulost? Jaké jsou jejich zájmy? Soudím, že jste narazil na jeden z velkých problémů. Jak jsme řekli - 

elity máme, ale jaká je jejich povaha a role?  

MS: Nu, ale pokud člověk vysloví slovo elita, má na mysli takovou třídu lidí, kteří jsou schopni dávat 

impulsy a v dobrém ostatní formovat … 

PM: Vy k tomu přistupujete normativně. Tak to má být. Já se na to ale dívám analyticky, ptám se, jak 

to je? A proč tomu tak je?  

MS: Pokud člověk hovoří například s Bedřichem Moldanem - ten říká, že Česká republika nemá elity. A 

ten zmiňuje Bílou Horu, popravu pánů …  

PM: Má v jistém smyslu pravdu. Česká společnost je dlouhodobě poznamená tím, v jakém 

historickém kontextu docházelo k formování našich skutečně národních elit, což se nemohlo 

neprojevit v charakteru celé společnosti. O tom úžasně psal Pavel Tigrid. Půjdeme-li i před Bílou 

Horu, zjistíme, že již v 16. století v české společnosti začaly zapouštět rovnostářské kořínky. To byl 

první a velmi důležitý impuls pro další vývoj naší společnosti a jejích elit. Je zajímavé, že zatímco 

v jiných zemích reformace a protestantismus přispěly k rozvoji kapitalismu a ustavení jeho jakéhosi 

étosu, u nás se ujala spíše jakási plebejská, rovnostářská varianta těchto hnutí. Dobrá, to máme první 

historický kořen. Druhý spočítá v doslovném utnutí hlav českým elitám po Bílé Hoře. Elita, která 

zůstala, byla německá a český národ ji nepřijal za svou. To jaksi zkrátilo stratifikační škálu, již jsme byli 

a dodnes jsme ochotni akceptovat.  

MS: To je cesta k rovnosti …  

PM: Ano, nejen, že to mělo politické důsledky pro ztrátu vlastní identity. Dále to podpořilo již 

rostoucí kořínek rovnostářství. Pak si představte, že tento národ dostane další ránu v podobě 

komunismu, což bylo zjevně naoktrojované a vynucované rovnostářství. A dále pokračovala ztráta 

identity, protože místo německých vlivů, tehdy aspoň západoevropských, se začal prosazovat silný 

vliv ruský až byzantský. Vzpamatovávání se z těchto dlouhodobých historických vlivů bude 

pochopitelně trvat dlouho. To, že nemáme elity, je tedy hezká a provokativní teze. Ve skutečnosti ale 

máme elity s podivným charakterem. Podívejme se na ekonomickou elitu. Tažme se, odkud vzešla, 

kde se vzala? Naštěstí se ale pomalu proměňuje, protože ta část ekonomické elity, která vzešla 

z transformace na základě trojúhelníku, který již popsal, by již v současnosti neuspěla. Naštěstí to 

máme v tomto ohledu za sebou. Banky už nevlastní stát a banka již nepůjčí kdejakému ...  

MS: … „podnikavci“.  

PM: Ano, lze říci i takto. Ekonomickou elitu máme a naštěstí se i v tak silně korupčním prostředí její 

značná část chová tak, jak se skutečná ekonomická elita chovat má. To, že jsme stále opředeni 

korupcí, je ale často reakcí ekonomické elity na to, jak vypadá prostředí, v němž musí fungovat. Řekl 

bych ale, že nejméně korupce má původ v privátní části ekonomické elity, polostátní kolosy jsou 

naopak její živnou půdou. Jak jsem už řekl, máme silnou kulturní elitu. To je to nejcennější, co 

v oblasti elit máme, i když právě kulturní elita utrpěla těžké ztráty za války i za komunismu. Opět se 
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ukazuje, že naším největším problémem je složení a fungování politické elity. Často si jako správní 

alibisté říkáme, kde je tedy ten lídr, který by zvedl prapor a řekl „tak dost“. 

MS: Vnímavý člověk by řekl, že potřebujeme toho, kdo má rákosku. Jedině tak se z „rozjařených“ 

jedinců politické scény vytvoří tým lidí, který budou respektovat ostatní. Sám jste poukázal na 

skutečnost, že pádné argumenty spíše druhému přitěžují, než aby mu pomáhaly v řešení politických 

sporů.  

PM: Dobrá, ale co myslíte onou rákoskou? Ten člověk musí mít přirozenou autoritu. Ta se rodí a 

testuje hlavně v občanské společnosti, ze které může vzejít hnutí odporu proti tomuto stylu 

provozování politiky. Pokud by šlo o hnutí silné, dlouhodobé a nepodléhající vábení politiky založit 

další nepolitickou politickou stranu, mohlo by snad mít nějaký vliv.  

MS: V období během naší první zkušenosti s demokracií, jak víme, o autority nouze nebyla.   

PM: Vracet se k první republice je sice hezké, ale … 

MS: Nu, ale Havel byl prezentován jako Masarykův následník …  

PM: Víte, že mám k Havlovi ten nejlepší možný vztah, vždyť silně ovlivnil naše novodobé dějiny, ale 

nemyslím si, že to byl člověk mobilizujícího typu. Dokázal ztělesnit již zmobilizované představy, sloužil 

jako model, získal si obrovskou důvěru, ale potíž je v tom, že zpočátku měl velmi rezervovaný vztah 

k politické politice. Tím vyklidil pole jiným, kteří politiku chápali především jako nástroj pro 

dosahování vlastních cílů. Představa, že by tento typ osobnosti z nás nyní vykřesal nějakou vzpouru, 

je podle mého názoru iluzorní. 

MS: Nejsme jako oni.  

PM: Přesně. V danou chvíli to bylo správné.  

MS: Díky tomu to bylo tak klidné, mírové, hladké, ... 

PM: ... sametové. Ve chvíli, kdy chcete uskutečnit poměrně radikální změnu systému, který je již 

zakořeněný, ukotvený, má své elity, má pravidla hry vyhovující elitě, potřebujete nesmírně silnou, 

charismatickou osobnost, která národ za sebou strhne. Zatím takovou nevidím. Zato vidím spoustu 

těch, kteří si jdou do politiky aspoň na čas přihřát vlastní polívku, nebo si rovnou přihrát malou domů.  

MS: Máme demokracii, někdo namítne, že též potřebujeme vůdce. Ale když takový vůdce dostane 

patřičné hlasy, z demokracie se může stát autokracie …  

PM: To je další problém. Osobně ale nevidím velkou šanci v tom, že vstane nový lídr a s ním noví 

bojovníci, jak se v této zemi často říká.  

… Divnost politiky …  

MS: Možná by se celková společnost musela dostat do potíží. To znamená, že v roce 1989 vládl takový 

stav, že lidé byli naštvání, vzduch se nedal dýchat, přešlapovalo se … Dá se hovořit o mnohafaktorové 

krizi, jež napomohla rychlému vývoji.  
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PM: Myslím si, že procesem, který může vést k nějakému činu, je přesně to, co se odehrává poslední 

rok. Vnímáme, že jsme zasaženi tak silnou vlnou korupce, že to snad horší být už nemůže. Jde o jasně 

pojmenovaný problém. Jako by se blížila určitá katarze v podobě hluboké delegitimizace stylu 

vládnutí, který tady vyrostl na transformačních selháních. Je pravděpodobné, že by se něco mohlo 

stát. Nebude to ale žádný revoluční akt, na to my Češi asi nemáme. 

MS: Než o revoluci, jde o evoluci, aby se neřád odstranil, ale neohrozilo to systém jako celek.  

PM: Systém se sám neodstraní ani nezmění. Ve Sněmovně a ve všech politických stranách je dostatek 

těch, kteří mají a budou mít zájem na udržení statu quo. Nezapomeňte kolik lidí v politice a 

v ekonomické elitě by bylo přímo ohroženo, kdyby se všechna chapadla korupce začala opravdu 

důsledně rozplétat a utínat blízko samotné hlavě, která jimi nakonec hýbe. Kolik lidí je dodnes přímo 

či nepřímo spojeno s korupčními kauzami sahajícími až do počátečních let transformace? Tuším, že 

jich je hodně, určitě dost na to, aby účinně bránili jakékoli jiné než kosmetické změně. Navíc, jako 

uprostřed trojúhelníku na počátku transformace byly banky, uprostřed dnešního trojúhelníku moci 

jsou soudy a policie, někdy bohužel i média.  

MS: Že bychom v Čechách měli silná media či soudnictví, že bychom se měli bát mediokracie či 

soudcokracie?  

PM: Nyní jsme u toho. Dnes na těch třech bodech daného trojúhelníku je usazena nová elita, která 

má ovšem také svou historii sahající k počátkům transformace. Jsou tam lidé, kteří by - kdyby se 

cokoliv stalo a policie a soudy by začaly fungovat, jak mají – by byli velmi ohroženou skupinou. 

Pomalu se cosi hýbe, ale chapadla korupce jsou stále silnější než zbraně těch, kteří mají odvahu je 

přesekávat.  

… Komunisté a protest …  

MS: Ta rozhořčenost nahrává straně, o níž se předpokládalo, že postupně zanikne a nyní, tedy v roce 

2012 obdržela v průzkumech druhé místo po sociální demokracii. To je též zvláštní. Je to možná čistý 

výsledek toho procesu.   

PM: To je čistý protest. Soudím, že tolik lidí ideologii, které dávají svůj hlas, nevěří. Je to prostě 

protest. Český volič je naivní v tom, že říká: „Počkejte, já vás potrestám a budu volit levici, nejlépe 

pak komunisty …“ Problém je, že tím vytrestá především sám sebe.  

… Druhy cest …  

MS: Když se podíváme zpět, na okolí a determinanty vývoje. Můžeme říci, že se jinou cestou jít 

nedalo?  

PM: Podívejte se, na to je hezké rčení: „Je snadné udělat z akvária rybí polévku, ale těžké udělat z rybí 

polévky akvárium.“ Když se na to díváte ve zpětném zrcátku, mohli bychom spekulovat, jak by to bylo 

bývalo lepší udělat, než jsme to všechno udělali nebo dopustili, aby bylo uděláno. Kdybychom 

liberalizovali trh dříve a drastičtěji, nedovolili zálohovat transformační klid ze státních bank, tak se 

možná, jak varoval Dahrendorf, dostala demokracie s trhem do střetu, a kdo ví, jak by to dopadlo. Při 

české rovnostářské povaze asi ne moc dobře.  

MS: Kdo je bohatý, kdo se vyčleňuje, tak se nepřímo stává nepřítelem.  
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PM: Ano, a proto by se teoreticky mohlo stát, že bychom s transformací narazili již v polovině 

devadesátých let. Když se podíváte na šokové terapie nebo cesty privatizace v jiných zemích, 

zřetelnější úspěch nevidíme. Maďarsko, kde se sice vliv socialistických manažerů také uplatnil, ale byli 

pod větší kontrolou zahraničních investorů, je na tom spíš hůře než my.  

MS: My jsme na tom lépe, neboť jsme též vycházeli z jiné srovnávací základny.  

PM: Ano, a když se podíváme na Polsko, …  

MS: … kde byla provedena šoková terapie.  

PM: Pomohlo to? Nepomohlo.  

MS: O Rusku není dobré ani hovořit.  

PM: Když se podíváte na tři odlišné modely vývoje v postkomunistické Evropě, tak žádný z nich není o 

mnoho úspěšnější než ty ostatní. Jen se pořád ptám, odkud se pořád berou zdroje, které můžeme 

přerozdělovat, přerozdělovat, přerozdělovat. Tomu snad nerozumí ani ekonomové.  

MS: Říkáte, zaplať Bůh, že to funguje …  

PM: Ano, ale kde se ty zdroje neustále berou? Míra přerozdělování je obrovská. Bohužel často jde o 

masivní přerozdělování z veřejných zdrojů do kapes těch, kteří jsou u moci. A v řádu miliard! 

MS: Inu, je to daň za ustanovování kapitalismu, demokracie, a s tím se musí žel člověk vyrovnat … a 

usilovat o to, aby praktiky, které tento proces doprovázely, nebyly legitimní pro budoucnost.    

… Školství … 

MS: Posuňme se z oblasti obecné na oblast školství, což je také vaším profesním zájmem. Lze říci, že 

komunistický systém podporoval vzdělanost tohoto národa?  

PM: Nyní budu mluvit o České republice a nechám stranou Slovensko, neboť výchozí stav tam byl 

jiný. My, pokud jde o vzdělání a vzdělanost, jsme na tom byli ve srovnání s ostatními 

středoevropskými zeměmi nejlépe. Jednak tradicí, ale také tím, že industrializace a urbanizace v naší 

zemi probíhala poměrně dlouho a oba tyto procesy pokryly náš prostor vcelku rovnoměrně, což sice 

málokdo spojuje se školstvím a vzdělanostní, ale lze ukázat, že tady spojitost je.  

MS: Je to velké dědictví vývoje …  

PM: Přesně tak. Je to mimo jiné dědictví specifického modelu industrializace a urbanizace, který dal 

naší zemi mnoho pozitivního. U nás vzdělanost a dobré školy měly velmi dobrý základ v poměrně 

vyrovnané struktuře průmyslu, městských, ale i venkovských infrastruktur. To se projevilo v jakémsi 

„plošném“ rozvoji vzdělanosti. Země jako Polsko a Maďarsko, kde tradičně existovaly mezi městem a 

venkovem veliké rozdíly, si naopak vždy pěstovaly spíše vzdělanostní elitu, zbytek populace byl 

vzdělávacím systémem hrubě zanedbáván. My jsme sice tu elitu tak silnou neměli, a už jsme si řekli i 

proč, ale zato jsme do období transformace vstoupili s dobrým, silným, robustním školským 

systémem, se silným tahem na střední školství a praktickou stránku vzdělanosti. Potíž je, že to, co 

bylo předností v minulosti, nás dnes spíše brzdí a táhne ke dnu. Jsme v období, kdy se musíme 

rozhodnout, zda budeme průmyslovou zemí, jejíž ekonomika bude tažena investicemi, dnes převážně 
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zahraničními, nebo vsadíme na inovace. Řečeno sloganem: buď budeme montovnou, nebo 

mozkovnou. Být průmyslovou zemí bude bohužel znamenat, že se staneme montovnou. V takovém 

případě je náš tradiční model školství v pořádku a nechme si jej. Budeme se ale muset rozloučit 

s ideou, že uspějeme v konkurenceschopnosti, která se dne odvíjí od inovací a potřebuje jiný model 

školství a vzdělávání. Nemám příliš rád slovo globalizace, ale tady platí, že se jí buď přizpůsobíme a 

zkusíme uspět v globální konkurenci tím, že budeme inovativní a flexibilní, nebo si najděme svou niku 

mezi zeměmi nabízejícími relativně levnou pracovní sílu a – když budeme mít trochu štěstí – staneme 

se příjemným skanzenem ve středu Evropy. Asi to bude příjemné, ale vysokou životní úroveň si 

zajistíme jen těžko.  

MS: To znamená, že budeme na sestupné linii a sen z devadesátých let o blahobytné společnosti se 

začne vzdalovat.          

PM: Jednoduše se z tohoto hlediska propadneme. Tento model se dá udržet jen v zemi, která je 

řízená autoritativně a nemá hluboce zakotvenou touhu po slušné životní úrovni, tendenci mít 

poměrně silnou střední třídu, atd. To jsou tedy naše klady i zápory našeho školství, jak jsme jej 

zdědili. Aby náš vzdělávací systém mohl opět sloužit jako slušná startovací plocha rozvoje, chtělo to 

na počátku transformace uskutečnit poměrně hluboké reformy, a to jak středního, tak vysokého 

školství. Jedna bez druhé totiž nedává smysl, protože uskutečnit reformu vysokého školství a chtít, 

aby se stalo tahounem změn, o kterých jsme hovořili jako o cestě ke konkurenceschopnosti, 

inovativnosti, vytváření a formování nové intelektuální a zejména profesionální elity, v níž máme 

velké nedostatky, je nemožné, pokud něco neuděláme s nesmírně diverzifikovaným a převážně na trh 

orientovaným středním školstvím. To spolu prostě nejde dohromady. Předpokladem pro úspěšnou 

reformu terciárního vzdělávání by byla bývala citlivá, neříkám sice radikální, ale dost hluboká reforma 

středního školství, které by se adaptovalo na to, že má být především přípravou na další studium. U 

nás pokračoval tradiční důraz na jeho roli v přípravě na vstup na trh práce. Tento „tah“ se na počátku 

transformace neuskutečnil. Na střední školství jako na náš národní poklad nikdo nechtěl sáhnout. 

Bylo považováno za jedno z nejlepších v Evropě. V tu dobu tomu tak možná i bylo.  

MS: Ale ve srovnání s jinými?  

PM: Ano, ve srovnání s jiným, převážně na terciární vzdělávání orientovanými zeměmi, jsme začali 

stagnovat. Současně došlo k zakonzervování vysokého školství v zásadě jako elitního vzdělávání. 

Nikdo moc netoužil po tom vysokoškolský systém zásadně změnit. Základní idea byla jej 

demokratizovat. Tehdy to znamenalo vrátit na vysoké školy akademické svobody, což si ovšem mnozí 

vysvětlili tak, že všichni mohou mluvit do všeho. Silný a dynamický systém terciárního vzdělání ale 

nestojí na principu, že všichni mluví do všeho, ovšem na poměrně zřetelném vymezení pravomocí a 

odpovědností, aniž jsou jakkoli dotčeny či omezovány akademické svobody. Nás v té době ale 

netrápilo, jak dát celému systému terciárního vzdělávání potřebnou dynamiku. Byli jsme 

pochopitelně oslněni úkolem opět nastolit akademické svobody, aniž se ovšem někdo pořádně 

zabýval tím, co to vlastně znamená. 

MS: Ve školství je přece hierarchie. 
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… Akademické svobody …  

PM: Ano. V tomto případě jsem zastáncem amerického pojetí akademických svobod, které je prosté 

a jednoduché: akademici si sami určují, kdo bude učit, co se bude učit, kdo bude přijat ke studiu. 

Později se k tomu přidalo ještě, kdo dostane „tenure“. Všechno ostatní již není v přímé jurisdikci 

akademické obce, ale managementu vysokých škol a univerzit, který odpovídá za jejich efektivitu a 

prosperitu jako institucí s miliardovými rozpočty. Revoluční étos tehdy tyto úvahy nějak odsunul 

pozadí a pak bylo najednou pozdě, protože nabytá svoboda v pojetí „všichni mluví do všeho“, se stala 

posvátnou.  

MS: Na druhou stranu, pokud všichni budou do všeho hovořit, tak to může vést k tomu, že společnost 

bude „přešlapovat“ na místě.  

PM: Kdybych to měl shrnout, tak mohu tvrdit asi toto: byli jsme přesvědčeni, že střední vzdělávání 

patří k českému stříbru, ne-li přímo zlatu, nesahejme na něj, přičemž terciární vzdělávání dostalo silný 

impuls v tom, že se demokratizovalo. Pokud jde o skutečně hluboké a navzájem propojené reformy, 

zaspali jsme více než 15 let.   

MS: Sluší se říci, že Češi, co se týče procenta zapsaných na univerzitách, měli v populaci malé 

zastoupení.  

PM: Ano. V tu dobu to nějak ale příliš nevadilo. Až později, když jsme začali uvažovat o příčinách 

poměrně nízké konkurenceschopnosti, se ukázalo, že v době, kdy vyspělé země měly v dospělé 

populaci třetinu lidí s vysokoškolským vzděláním, my jsme jich měli jen něco málo přes 10 procent. 

Nejde samozřejmě jen o kvantitu, ale o otevřenost celého systému. Později jsme dlouho vedli vášnivé 

debaty o tom, zda lze je správné překročit padesát procent populačního ročníku vstupujícího do 

terciárního vzdělání. Zdá se, že převládl názor, že to není možné bez důsledků pro kvalitu 

poskytovaného vzdělání. Jak to, že ne? Jde to, ale systém musí fungovat na úplně jiném než 

elitářském principu. Pokud je systém diverzifikován, třeba tak jako ve Spojených státech nebo 

v Austrálii či na Novém Zélandu, může do terciárního vzdělání klidně vstoupit 80 procent populačního 

ročníku, protože 80 procent z nich skončí s bakalářským titulem a pouze pětina pokračuje dále 

k magisterskému a vyššímu vzdělání.  

MS: To jste zmínil země, které mají velké procento příjmů ze soukromých zdrojů.  

… Možnosti saturace školami …  

PM: Hovoříte o financování. Moment, já ale hovořím o schopnosti terciárního systému uspokojit 

rostoucí poptávku po vysokoškolském vzdělání. Ta je daleko větší, než se zde traduje. Podmínkou ale 

je opravdová, nikoli pouze předstíraná diverzifikace, která umožňuje expanzi, aniž klesá kvalita. Ve 

Spojených státech a v řadě dalších zemí se nejprve systém diverzifikoval a poté začal expandovat a 

podíl vstupujících na vysoké školy se začal blížit 50 %. Abych byl konkrétní, nejprve vznikly 

„community college“, které začaly absorbovat ohromné množství zájemců o terciární vzdělávání, 

přičemž jen ti schopnější a motivovanější pokračovali k vyšším stupňům. Je sice pravda, že tyto typy 

vysokých škol se moc neliší od našich dobrých průmyslovek, ale psychologicky je nesmírně důležité, 

že jsou považovány za součást vysokého školství. Zkrátka, jestliže existuje touha po vzdělání, je 

správné jí vyjít vstříc. Když budu prozíravý politik, provedu reformu, která umožní uspokojit poptávku 

po vyšším vzdělání, ale do jeho nejvyšších pater nakonec pustím patnáct až dvacet procent 
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nejlepších, kteří prokážou během studia své schopnosti a motivace. Je zde ale ještě jeden podstatný 

moment: když člověk projde i tím nižším stupněm terciárního vzdělání, má oproti tomu, kdo skončí 

na středním stupni, jednu obrovskou výhodu: naučil se učit po celý život. V tom vidím základní princip 

terciárního vzdělávání, který jsme nedocenili. Proto mě trápí, že se dnes stále objevují teze, že podíl 

vysokoškoláků je už příliš vysoký a že proto klesá kvalita vysokoškolského vzdělání. Problém je v tom, 

jsme nebyli schopni celý systém přestavět tak, aby expanze vysokoškolského vzdělání k poklesu 

kvality nevedla. Dnes jsou pomalu všechny vysoké školy univerzitami a běda, když někdo začne 

používat pojem neuniverzitní vysokoškolské vzdělání. Nemyslím si, že můžeme mít okolo 70 vysokých 

škol, z nichž většina se považuje za univerzity.  

MS: Obzvláště v takovéto malé zemi.  

PM: Ano, ale co jsme ale udělali pro to, aby univerzit nakonec zůstalo pět a ostatní vysoké školy byly 

ještě dále diferencovány? Zatím ani nemáme pojem pro „college“. Jakmile se ale někdo odhodlá 

vydat tímto směrem a systém vysokých škol bude chtít skutečně diversifikovat, narazí na zájmy 

akademické obce, která tento proces buď zastaví, nebo jej opět uzpůsobí vlastním zájmům. Hlavním 

cílem dlouho bylo nabrat studenty a držet si je co nejdéle.  

MS: Máte zaručený příjem od státu na žáka …  

PM: Ano, ale ve chvíli, kdyby se student stal skutečně klientem školy, pohoda na akademické půdě 

skončí. Učitelé budou vystaveni daleko ostřejšímu pohledu studentů. Z učení v Americe mám 

zkušenost, že hrozba toho, že špatný učitel dostane špatná hodnocení od studentů, je stejně důležitá, 

jako hrozba línému studentovi, že nedostane zkoušku.  

MS: Vy upozorňujete na fakt, že v minulých letech nebyla ochota se s tím poprat. Návrhy byly, ale 

nebyly dotaženy do patřičného konce. Místo toho, aby vznikla koncepce, na které se shodnou …  

PM: Dnes se na koncepci reformy vysokých škol neshodne nikdo s nikým, protože partikulárních 

zájmů přibývá a schopnost i odhodlanost politiků prosazovat reformy klesá.  

MS: To jsme rozhádanou společností a podřezáváme větev ne sobě, ale budoucím generacím.  

PM: Spíše je problém v tom, že nemáme dostatečně silnou politickou elitu odhodlanou prosazovat 

reformy, které jsou ve veřejném zájmu i proti partikulárním zájmům.  

MS: Měl jsem pouze zájem poukázat na fakt, že tato oblast, pokud se spravuje dobře, vytváří 

předpoklady pro růst bohatství celé společnosti. Není to pouze o současnosti, ale především o 

budoucnosti. Když nebudeme mít patřičnou koncepci, tak nastane sestup.      

PM: To je racionální úvaha, naše politická elita ale pracuje s jinou racionalitou. Slovy politika: 

prosadím jen to, co přinese pozitivní efekty v době mého volebního období, abych z těchto efektů 

ještě těžil já a byl zvolen i v dalších volbách. Problém je v tom, že hlubší reforma vzdělávacího 

systému se nemůže odehrát v rámci jednoho volebního období. Tím je řečeno vše podstatné. 

MS: Ano, to máte jako s penzijním systémem … To máme se vším.  

PM: Ano, stačí, když si vezmete, že tato vláda přišla ve svém vládním prohlášení s docela odvážnými 

sliby a co z nich skutečně prosadila.  
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MS: Vznikl zde Nečasův kabinet jako „vláda rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci“.  

PM: Pokud jde o reformu vysokého školství, neudělala ještě ani první krok. A to jsme za polovinou 

jejího vládnutí. Důvod je přitom jasný. Copak si dnes vláda dovolí vstoupit do ostřejší věcné debaty o 

nutnosti reformy celého systému s akademickou obcí, která je velmi silným hráčem při tvorbě 

veřejného mínění a může politikům pěkně zatopit v příštích volbách? Ani tak bohulibý a nekonfliktní 

slib zavést účinnější systém finanční pomoci studentům se zřejmě neuskuteční, protože se proti 

návrhu, který se opíral o ty nejlepší příklady ze zahraničí a doporučení OECD, postavila oficielní 

reprezentace studentů. Jak je možné, že studenti, kteří mají reprezentovat studentskou obec jako 

celek, ve skutečnosti ve jménu vlastních partikulárních zájmů zastavili reformu, která měla pomoci 

zejména studentům z rodin s nízkými příjmy? Analyzoval někdo tento partikulární zájem, aby se 

ukázalo, co se to tady vlastně děje, kdo všechno má sílu zastavit reformy?  

MS: Levicově smýšlející lidé delší dobu opakují, že trh do vzdělání nepatří, byť nemusejí vnímat onen 

záměr v celé jeho šíři.  

PM: Finanční pomoc studentům, pokud je nastavena správně, nemá s působením trhu nic 

společného. Pochopitelně, že finanční pomoc studentů měla usnadnit zavedení školného 

v budoucnu. Bylo však jasně řečeno, že nejprve se zavede skutečně efektivní systém finanční pomoci 

a pak se může uvažovat o zavedení školného. To přece není trh. To je reforma, která vychází 

z předpokladu, že do terciárního vzdělávání bude stejně jako všude ve vyspělých zemích vstupovat 

stále větší podíl mladé generace, tudíž bude přibývat zejména studentů z chudších rodin, kteří tuto 

pomoc potřebují nejvíce. Ve chvíli, kdy se takzvaná reprezentace studentů postaví proti této reformě, 

zatímco jiné organizace reprezentující studenty tuto reformu zřetelně podpořily, mám dojem, že 

jsem se ocitl na jiné planetě.  

MS: Člověk, když naslouchá a snaží se analyzovat vaše úvahy, v jeho mysli vyvstává slovo 

„nekompetentnost“.  

PM: Pochopitelně. Problém je, že převládají partikulární zájmy, proti nimž nestojí kompetentně 

připravené návrhy reforem. Pořád se bavíme o tomtéž, čím jsme zahajovali náš dialog. Partikulární 

zájmy nemají dostatečně silného protihráče v politice, prosazující změny ve veřejném zájmu.  

MS: Ve svých počátcích byla politika prostoupena veřejným zájmem, ale pak ji ovládly úzké 

partikulární zájmy, které dostaly zelenou. Jde o postavení lidí, síly jejich hlasu. Když rezignují schopní, 

dává se tak logicky prostor jejich opaku …  

PM: V této zemi neexistuje silný mluvčí veřejného zájmu. Nejde vždy jen o politiky, ale ti to musí být 

v prvé řadě. Přitom v naprosté většině právě oni hájí buď své vlastní zájmy, nebo zájmy těch, kteří 

financují jejich strany. Mimochodem, když se vracím k potenciálním reprezentantům veřejného 

zájmu, i v tak silných demokraciích jako jsou třeba Spojené státy, mají na politiku a vlády ohromný 

vliv think – tanky, z nichž směrem k vládám i veřejnosti vychází analyticky a argumentačně dobře 

opřené studie a doporučení co a jak je třeba změnit. Jsou to intelektuálně a analyticky silná uskupení 

expertů, kteří se dokonce střídají v rolích poradců ministrů, občas se z nich rekrutují i samotní 

ministři. U nás think - tanky, pokud nejsou financovány přímo politickými stranami, což zpochybňuje 

jejich nezávislost, umírají na úbytě. Ani v tomto smyslu nemáme silné reprezentanty veřejného 
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zájmu. Prostě občanská společnost je u nás slabá i tomto smyslu. I to je vysvětlení, proč se tak málo 

daří skutečně konzistentním reformám.  

MS: Každý ministr, který vstupuje do svého úřadu, si připraví svůj vlastní koncept, který je navíc 

realizován polovičatě, neb v úřadu vydrží po zlomek fungování vlády, a také se obtížně navazuje na to, 

co bylo uděláno dříve nebo nástupce nerad navazuje na to, co už bylo vykonáno …   

PM: Ano, chybí kontinuita. Známe přece britský seriál „Ano, pane ministře“. Přijde nový ministr a 

dříve, než stačí uvést v život chaotické změny, které mají ukázat, kolik blaha lidem může přinést jeho 

strana, přichází sir Humphrey Appleby, aby mu vysvětlil, jak se věci opravdu mají a co může a nemůže 

změnit. 

… Reformovat dříve …  

MS: Pokud člověk prochází školstvím v současnosti, může se tázat, zdali zásadní reformy tohoto druhu 

neměly přijít daleko dříve, tedy nejlépe v první polovině devadesátých let. Lidé byli ochotni velkým 

obětem. Nevznikaly by takové opozice, ovšem v kontextu vašich slov z části transformace je reforma 

takového řádu asi iluzorní.  

PM: To jsme si už řekli. V době, kdy zde byl silný étos změny a spolupráce, se důležité reformy 

neprovedly, teď se těžko hledá konsensus nutný pro to, aby se provedly nyní. Ve chvíli, kdy bylo třeba 

nastartovat změnu vzdělávacího systému, jsme byli přesvědčeni, že máme jeden z nejlepších 

vzdělávacích systémů na světě a že stačí do něj vnést svobodu. Teď se ukazuje, že svoboda bez 

správně nastavených pravomocí a odpovědností může působit jako brzda potřebných změn, protože 

si ji mnozí pletou s možností prosazovat partikulární zájmy tam, kde se má prosazovat zájem veřejný. 

… Základní vzdělání …  

MS: Vy jste převážně hovořil o terciárním vzdělání. To by se též nemělo opomíjet. Lidé nejprve studují 

základní školy a poté jdou výše. Kvalitní vysoké školství je do jisté míry determinováno kvalitou nižších 

stupňů vzdělání. Vnímavému člověku jistě neuniklo, že Češi ve výsledcích mezinárodního srovnání 

testů P. I. S. A. v rámci OECD neexcelují, ale zažívají ústup. Jak si toto vysvětlujete? Je otázka, jak 

můžeme mít kvalitní vysoké školy, když základní jsou v nedobré kondici? Je v tom také známka 

přítomnosti partikulárních zájmů, o kterých jste hovořil? 

PM: Problém výsledků PISA vidím v několika oblastech. Předně si musíme uvědomit, že testování 

žáků může hodně pomoci a také hodně uškodit. Jde o to, jak testujeme a k čemu výsledků testů 

používáme. Pokud je používáme jako evidenci o tom, jak si různě nastavené vzdělávací systémy 

vedou ve formování kompetencí a zmenšování rozdílů mezi žáky v různých typech škol a mezi dětmi 

vyrůstajícími v různých sociálních prostředích, mohou být výsledky testů velmi dobrým zdrojem 

informací o tom, co je třeba ve vzdělávacím systému změnit. Země, které v testech P. I. S. A. dopadají 

dobře, jsou totiž zpravidla ty, jejichž vládám se podařilo vzdělávací systémy adaptovat na nové 

podmínky, otevřít je a modernizovat. To je například Finsko, ...  

MS: … Švédsko.  

PM: Ano, také dobrý příklad. Je třeba ale vzít v úvahu, že vliv na výsledky v testech má i samotná 

tradice testování. To, že se testování v nějaké podobě dlouhodobě používá, vede k tomu, že žáci 
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k testům přistupují s větším klidem, jsou méně vystresovaní a dosahují tudíž lepších výsledků. To je 

jen taková drobná metodologická poznámka upozorňující na rizika spojená s přeceňováním výsledků 

testování. Když se ale ukáže, že se výsledky v testech systematicky ve srovnání s jinými zeměmi 

zhoršují, je to důvod k zamyšlení, protože nepochybně jde o varování, že v systému vzdělávání je 

nějaký problém. A my taková varování již dostáváme minimálně pět let. Nejhůře si vedeme 

v matematice, kde opravdu ve srovnání s většinou zemí OECD dopadáme stále hůř a hůř. Příčin je 

jistě celá řada, ale podle mě to je dáno především tím, že výuka matematiky je v našich školách 

postavena na drilu, a nikoli na vzbuzování zájmu objevovat, poznávat a hledat zajímavá řešení 

problémů, s nimiž se běžně setkáváme. Totéž ale můžeme pozorovat i u češtiny a cizích jazyků. 

Zkrátka žák se nestane vášnivým čtenářem a milovníkem knih tím, že bude nucen psát, spíše však 

opisovat, obsahy povinných knih.  

MS: Ten čtenář musí kriticky myslet …  

PM: Ano, musí mít možnost o věcech, které poznává, diskutovat, ověřovat si je, naučit se obhájit 

závěry, ke kterým dospěl. Tak je to i s matematikou. Zatím se v převážné míře učí způsobem, že to 

studenty odradí. Náš problém, jak ukazují testy P. I. S. A., není jen v tom, že naši žáci matematiku 

příliš neumí, ale oni ji v prvé řadě nenávidí, bojí se jí a nevidí v ní nic užitečného. 

MS: Nemůžeme uspět v něčem, co nenávidíme.  

PM: Těžko. Zdá se, že jsme v situaci, kdy musíme změnit povahu zejména základního a středního 

školství. Musíme velmi pravděpodobně změnit zejména přístup učitelů. A ještě jedna věc, která je 

naprosto klíčová. Ty země, které systematicky v testech OECD mají dobré výsledky, mají mnohem 

méně diverzifikované systémy základního a středního vzdělání, což se projevuje v tom, že tam 

nalezneme mnohem menší rozdíly mezi školami a mezi žáky rozdílného sociálního původu. To 

ukazuje, že excelence a kvalita vzdělání není v protikladu se snahou co nejdéle žáky - bez ohledu na 

rozdíly mezi nimi - vzdělávat společně, v podobných nebo stejných typech škol. Země, které jsou 

v tomto ohledu dále než my, nakonec dosahují lepších výsledků nejen v průměru, ale i u těch 

nejlepších. Zdá se, že zde máme odpověď na otázku, co dělat i s naším školstvím. V prvé řadě v útlém 

věku děti neposílat do různých typů škol, na jedné straně elitních, na druhé straně „těch ostatních“. 

V praxi to ale bude velká bitva.  

MS: Nediverzifikovat, nevyčleňovat a snažit se, aby ti nejlepší podporovali ty horší.  

PM: Potíž je v tom, že když to řeknete před rodiči.  

MS: Bude můj syn doplácet na neschopného spolužáka?  

PM: Bohužel, tak tomu je. Proti tomu musí znít silný hlas tvůrců reformy, kteří musí ukázat, že změna 

by prospěla všem. A jsme zase u kvality naší politiky. Kdyby zde byl osvícený politik, tak to lidem 

vysvětlí …  

MS: Marii Terezii, ani Josefa II. nemáme.  

PM: Politici by občanům opravdu měli vysvětlit, že na tom jejich děti neprodělají. Získají tak podporu 

těch, kteří si uvědomí, že na tom vydělají. Máme evidenci, že tomu tak je, ale politiky, kteří se to 

odváží říkat nahlas, lze spočítat na prstech jedné ruky.  
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MS: Otázkou je, zdali je tento fakt našim politikům znám..  

PM: Jak by ne, vždyť to zprávy OECD hlásí již řadu let. Stačí je číst a uvažovat o nich. 

MS: Můžete jim poskytovat informace, ale jaký je skutečný výstup? Není to trochu „házení perel 

sviním“?  

PM: Problém je asi i v tom, že vzdělávání není politicky výživné téma. 

MS: Přitom pokud chceme mít harmonickou soustavu, tak je nutné mít v pořádku a kompatibilní 

jednotlivé části.  

PM: V tomto jsme se shodli. Potíž je v tom, že nevidím osobnost, která by v politice návrhy na řešení 

těchto problémů přímo zářila. Všichni už řadu let víme, že se u nás kvalita vzdělání ve srovnání 

s jinými zeměmi zhoršuje a negativní důsledky diverzifikace základního a středního školství jsou čím 

dále tím viditelnější. Děti ze sociálně znevýhodněných rodin stále častěji končí v horších školách, elitní 

školy přitahují děti z rodin, které vědí, že dobré vzdělání je základ úspěchu. Nůžky se rozevírají. Tuto 

skutečnost dávno známe. Snažíme se to medializovat. Ještě jsem ale nezaznamenal, že by tento 

prapor zvedla nějaká etablovaná politická strana a představila program změny.  

… Učitelé a jejich status …  

MS: Dobrá, ale někdo může namítnout, že nastoupit do základního vzdělávání je nelukrativní.  

PM: To je bohužel pravda.  

MS: Být učitelem znamená být odsouzen k chudobě.  

PM: Ano, i to je známý fakt. Víme ale i to, že na pedagogickou fakultu se nejčastěji hlásí ti, kteří 

neuspěli jinde. Jednoduše se tam chodí z nouze. Nechci se nikoho dotknout, ale bohužel vím, že 

téměř 60 procent uchazečů o studium na pedagogických fakultách neuspělo jinde. O čem to svědčí? 

Nejspíš o negativní selekci. Je to začarovaný kruh. 

MS: Nepěkně řečeno, je to univerzitní odpad. 

PM: To jsou ale vaše slova.  

MS: Když si člověk zapátrá v první polovině dvacátého století, zjistí, že učitelé byli chloubou 

společnosti, měli prestiž.  

PM: Učitel míval podobnou prestiž jako lékař. Budete se divit, ale stále je jeho prestiž docela vysoká. 

To je na tom to zajímavé. Očima populace jsou to lidé, kteří vzdělávají naše děti, a proto mají naši 

úctu. To je jedno z mála pozitivních zjištění o našem školství.  

MS: Problém je, že tam je cosi, čemu se v sociologii říká statusová inkonsistence.  

PM: Přesně tak. U učitelů je nejvyšší. Tak to je, …  

MS: … byť to mnozí pokládají za nespravedlivé. Člověk jako nezávislý pozorovatel může říci, že jsme 

měli ministra, který i přes onu bídu školství vyzískal na další zvýšení odměn pracovníků ve školství 

v roce 2011, 2012.  
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PM: K působení ministra, o kterém mluvíte, se raději nebudu vyjadřovat. 

… Finance a efektivita …  

MS: Lze tvrdit, že jako stát vydáváme na vzdělávání dostatek prostředků?  

PM: Není pochyb, že vydáváme méně než vyspělé země.  

MS: Ano, ale ve vysokém školství dáváme přibližně třetinu v porovnání se zeměmi Západu.  

PM: Dobrá, ale nezapomeňte, že v zemích, které jsou z hlediska kvality vysokého školství na špičce, 

proudí do univerzit peníze veřejné i soukromé. Stát může být schopen financovat patnáct maximálně 

dvacet procent populačního ročníku procházejících terciárním vzdělání. Těžko může finančně 

utáhnout padesát či šedesát procent. Díváme-li se na země, které jsou na tom nejlépe, převládá 

vícezdrojové financování, což mimo jiné znamená, že studenti platí školné. Ale jsou výjimky, například 

Finsko, Švédsko …  

MS: Ano, jelikož tam je národní konsensus.  

PM: Nejen národní konsensus, ale hlavně prosperita a vysoké daně, což dohromady umožňuje vysoké 

veřejné výdaje. A navíc, do finských univerzit proudí ohromné prostředky ze soukromého sektoru, 

převážně od podniků, které s vysokými školami participují na vysoce inovativním výzkumu, jehož 

výsledky dále zvyšují konkurenceschopnost a tudíž i prosperitu. Také začarovaný kruh, ale 

v pozitivním smyslu.  

MS: Pokud se podíváte do kapitoly školství, je tam celkem 127 miliard korun, a to je velká suma.  

PM: To rozhodně. Vysoké školství z toho spolkne 26 miliard korun.  

MS: Soudíte, že objem prostředků je dostatečný?  

PM: Ano i ne. Nerad odpovídám na takové otázky bez opory v nějaké empirické evidenci. Zajímalo 

mě, co si o tom myslí akademická obec, nikoliv pouze její reprezentace, která logicky musí tvrdit, že 

do vysokého školství je třeba investovat více. Rozsáhlý výzkum akademických pracovníků, který jsem 

uskutečnil v rámci přípravy reformy terciárního vzdělávání, ukázal, že většina akademických 

pracovníků se domnívá, že velkým problémem českého vysokého školství je sice nedostatek financí a 

přitom připouští, že v důsledku nízké efektivity celého systému se těmito prostředky plýtvá. S tím 

souvisí i další důležité zjištění, podle kterého dvě třetiny dotázaných jsou přesvědčeny o tom, že na 

našich vysokých školách je nízká úroveň strategického řízení. A nakonec se ukázalo, že tři čtvrtiny 

akademických pracovníků byly pro reformu zhruba tak, jak byla navržena, nicméně reprezentace 

vysokých škol ji poměrně razantně odmítla.  

MS: Jak se díváte na fakt, že za krátký čas dluhová služba České republiky přesáhne objem peněz 

vydávaných na školství a vědu.  

PM: Když někdo řekne, že když se ve veřejných výdajích neukázníme, můžeme jednou dopadnout 

jako Řecko, tak se z něj stane veřejný nepřítel a demagog. Jednou se opravdu může stát, že 

přestaneme být důvěryhodným dlužníkem, úroky za státní dluhy se ještě zvýší a budeme následovat 

země jako Španělsko nebo Itálie, kde tento problém již nastal. To je věc, která skutečně hrozí. Proto 

se domnívám, že zůstat montovnou je velké riziko, neboť pak nebude možnost si dále půjčovat, 
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protože nebude záruka prosperity, která umožňuje dluhy splácet, aniž dochází ke snižování životní 

úrovně a tudíž k sociálním otřesům. Z toho také plyne, že investice do školství a vědy bychom 

rozhodně omezovat neměli. Současně ale musíme dbát na to, aby se tyto investice skutečně 

proměňovaly v rostoucí vzdělanostní, znalostní a inovační potenciál země a nikoli pouze v pohodlí 

určité části akademické obce.  

MS: Také nás může ohrozit Čína …  

PM: Ta nás již, stejně jako jiné asijské země již ohrožuje. Zatímco tyto země postupně přestávají být 

montovnami, protože investují do vzdělání i výzkumu více než my, my přešlapujeme na místě a o 

konkurenceschopnosti jen krasořečníme.  

MS: Nastane další ústup Západu jako civilizačního projektu?  

PM: Teoretici globalizace a různých koncepcí střetů civilizací to předpovídají. Opravdu se obávám, že 

se můžeme stát skanzenem uprostřed Evropy. 

MS: To se již děje. Do České republiky jezdí Japonci, a tak budou jezdit i Číňané.  

PM:  ... a budou se dívat, jak české „zlaté ručičky“ vyrábí hi-tech výrobky vyvinuté v jejich 

laboratořích.  

MS: Sen být jako Rakušané či Němci, ten se nám touto neopatrnou politikou rozplyne.  

PM: Faktem je, že v konkurenceschopnosti za těmito zeměmi již zaostáváme. 

… Grantová agentura ČR …  

MS: Nemohu opomenout vaši instituci. Předsedáte a řídíte Grantovou agenturu ČR, která má za cíl 

podpořit vědu. Jak vnímáte vývoj zde v této instituci během posledních dvaceti let?  

PM: Zde jsem mírný optimista. Ne proto, že tuto instituci již čtyři roky vedu, ale proto, že celé 

předsednictvo GA ČR jako tým postupně zavádí změny, které vedou k vyšší efektivitě vynakládaných 

prostředků na základní výzkum. Zavedení panelového systému hodnocení návrhů projektů po vzoru 

European Research Council, zpevnění kritérií hodnocení, posílení role zahraničních oponentů, atd., to 

vše jsou změny, které se již nyní projevují v rostoucí kvalitě projektů, které k nám přicházejí. Občas 

sice notoričtí kverulanti prohlašují, že by to dělali lépe, ale myslím si, že většina skutečně dobrých 

vědců tyto změny uvítala. A kverulanti možná dostanou za čtyři roky, až my jako předsednictvo 

skončíme, šanci ukázat, jak to udělat ještě lépe. Úspěšnost máme kolem 22 procent, což je světový 

průměr. A ještě jedna věc je důležitá, ačkoli rozpočet na výzkum a vývoj pár let stagnuje, rozpočet GA 

ČR stále roste. Možná i proto, že – jak ukázal audit české vědy provedený zahraničním konsorciem – 

rozdělujeme peníze transparentně. Toto vše mě naplňuje jistým optimismem, byť je to vyčerpávající 

a člověk musí strpět různé ataky některých nafoukaných českých vědců, kteří sami sebe považují za 

světovou špičku, což je podle jejich názoru opravňuje nerespektovat pravidla hry a chovat se jak 

hulváti. Naplňuje mě pocitem uspokojení, když vidím, jak se Grantová agentura vysmekla z obecného 

trendu nedůvěry, korupce a prosazování partikulárních zájmů. Nepochybně řadu věcí bychom mohli 

dělat ještě lépe, ale zdá se, že …  

MS: … instituce prosperuje a slouží k tomu, k čemu byla ustavena.  
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PM: Ano zvláště nás potěšilo, že přes veškeré kritiky, přicházející zejména z Akademie věd, jejíž 

někteří představitelé těžce nesou to, že na dění v GA ČR už nemají takový vliv jako dříve, jsme 

v nezávisle provedeném auditu české vědy dopadli tak dobře. Sice nám audit vytýká, že jsme příliš 

konzervativní a neděláme vlastní vědní politiku, ale musím upřímně říci, že na to zatím nemáme a 

nechceme dělat něco, co by stálo na vodě. Proto se zatím spokojíme s tím, že budeme fungovat 

dobře v rámci tradičního modelu, až bude dobře usazen a budeme mít prostředky na zaplacení 

špičkových vědců v roli tzv. science officers, kteří nebudou podléhat žádné vědecké lobby, můžeme 

se pokusit prosazovat i vědní politiku.  

MS: Jak vidíte postavení státu a vědy? Jako existuje školská politika, tak i stát měl …  

PM: Česká vědní politika je poznamenané nedokončenou reformou. Hodně se na tom podílí sílící 

střet dvou hlavních hráčů na tomto poli, vysokých škol a Akademie věd. Jako ve všech oblastech, i 

tady se těžko hledá politik, který by v takové situaci navrhl a prosadil konzistentní reformu, která 

samozřejmě nemůže vyhovět všem. Už dávno bychom zde mohli mít, stejně jako třeba ve Finsku 

nebo v Estonsku, model založený na tezi, že hlavním tahounem základního výzkumu musí být vysoké 

školy. Proti tomu stojí „archaický“ duální model, který vede k tomu, že již řadu let válčí o peníze na 

výzkum univerzity s Akademií věd. Řada expertů na vědní politiku přitom tvrdí, že tento model nemá 

velkou šanci na dlouhodobé přežití. Také se domnívám, že boj těchto dvou rivalů nemůže 

dlouhodobě přinést nic dobrého a že na něm končí veškeré dobré úmysly něco s českou vědou 

udělat. Za premiéra Fischera se konaly kulaté stoly, které měly ukázat, kudy se vydáme. Ačkoli většina 

jejich účastníků se na jednom z modelů shodla, skončily nakonec patem, protože Akademie věd 

použila nepsaného práva veta. Jsem rád, že Grantová agentura je mimo tento boj, i když i do nás se 

právě představitelé AV ČR rádi strefují. Přitom jsou vysoké školy a ústavy akademie jsou pro nás zcela 

rovnocenní „klienti“ se zhruba stejnou úspěšností podaných projektů. Přesto jejich vzájemný boj 

blokuje konsensus, kterým směrem bychom se měli ve vědní politice vydat. Soudím, že jsme v tom 

stejně s Maďary, Poláky a dalšími zeměmi, v nichž zatím v tomto ohledu vládne duch socialismu. Na 

druhou stranu - třeba Slovinci a Estonci po vzoru Finska problém už dávno vyřešili.  

MS: To jsou ale malé národy.  

PM: My jsme snad velcí?  

MS: V porovnání s těmito jsme několikanásobní.  

PM: Jsme menší než Maďaři. Měl jsem například možnost mluvit s maďarským předsedou akademie, 

který je též členem Science Europe a nabyl jsem dojmu, že ten již poměrně radikální proměnu 

akademie věd zahájil. Soudím, že Maďaři už pochopili, že tento systém musí projít změnou.  

… Financování výzkumu …  

MS: Všude jsou osobní zájmy, jelikož systém je utvářen lidmi. Jde pouze o jejich mez. Dobrá, myslíte si, 

že by v české vědě měl participovat průmysl?  

PM: U základního výzkumu těžko můžete předpokládat, že peníze poplynou ze soukromého sektoru, 

pokud neuděláme tak radikální změnu - a třeba jako ve Spojených státech nebo Velké Británii, 

přestaneme dělit výzkum na základní a aplikovaný, ale pouze na dobrý a špatný - mnohé se nezmění. 
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MS: Dobrá, dělení na dobrý a špatný je opodstatněnější.  

PM: V Evropské Unii je to takto zavedeno a i v naší tradici je toto dělení běžné. Proto si myslím, že 

průmysl bude vstupovat čím dále tím více do financování spíše aplikovaného výzkumu, ale i tam se 

také musí vnést jasná pravidla, podobná těm, na nichž stojí rozhodování i projektech v Grantové 

agentuře. Proto byla založena Technologická agentura a vše nasvědčuje tomu, že se tímto směrem 

vydala.  

MS: Ve srovnání s těmi vyspělými zeměmi kulháme v objemu prostředků, které se na vědu a výzkum 

vydávají. Lze soudit, že je to výsledkem našeho politického rozhodování – nerozhodování.  

PM: Podle toho v jakém smyslu kulháme. Kupodivu stát dává do aplikovaného výzkumu trochu více 

než jinde. Sám průmysl u nás dnes investuje o něco méně než ve vyspělých zemích. Proto máme 

méně aplikovaného výzkumu, než je tomu jinde ve světě. Aby se do aplikovaného výzkumu dalo 

investovat více, musí se zvýšit důvěra v transparentnost soutěží, což se ale podle mě již děje.  

… Omyl …  

MS: Na závěr našeho dialogu bych se zeptal, jaké omyly, které se během transformačního období 

staly, považujete za největší.  

PM: Byl jeden fatální omyl. Neuvěřili jsme těm, kteří nám říkali, že není možné budovat kapitalismus 

bez silného právního řádu. Právní rámec transformace byl tak slabý, že umožnil to, co bylo 

předmětem našeho dialogu. To byl podle mého pohledu největší omyl. Ostatní nemohu nazvat 

omylem. To proto, že další modely, třeba polský nebo maďarský, nedopadly o moc lépe. Domnívám 

se - a to jsme psali s kolegou Jiřím Večerníkem již na konci devadesátých let - že kdybychom u nás šli 

cestou liberalismu s pevným právním řádem, tak jsme zřejmě dnes možná byli premianty východní 

Evropy.  

MS: Takovým Švýcarskem …  

PM: Ano, ale po bitvě jsou všichni generálové. Faktem je, že kdybyste se podíval do našich starších 

článků, tak to tam naleznete. Byl to základní problém. To, co se u nás realizovalo, ani nebyl 

liberalismus. To byl jednoduše NE – řád. Někteří dostali příliš velké pole pro prosazování 

partikulárních zájmů. To je dle mého pohledu memento.  

MS: Soudíte, že by pomohla změna integrací do nadnárodních struktur? Žijeme se v době, kdy 

Evropskou unii zajímají naše prapodivné praktiky …  

PM: To je pravda. Nyní jsme pochopitelně pod deštníkem evropských pravidel. Nejsem si však jist, 

zda to zabralo. Víte, my Češi si dokážeme přizpůsobit vše. Velký problém vidím i v tom, že evropské 

fondy neposílily v této zemi konkurenceschopnost, ale spíše korupci. Evropská komise stále doufá, že 

to nějak vyřešíme. Nyní udělala kroky, které jsou velmi nepopulární. Chce zastavit financování řady 

regionálních programů. A ještě jedna věc. Byrokracie okolo projektů financovaných z EU je tak 

zoufalá, že to většinu rozumných lidí odradí. Pokud se něco zásadní nestane, bude to další 

promarněná příležitost.  

MS: Jak vidíte budoucnost našeho státu v kontextu Evropy a světa? Neriskujeme, že když se u nás 

bude přešlapovat v reformách, budou nám lidé odcházet a nebudou přemýšlet o návratu?  
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PM: Toho se bojím, ale není v mých silách tomu účinně bránit. A do politiky už nikdy nevstoupím, 

z toho jsem vyléčen. Budu se snažit pečovat o zahrádku, kterou mám na starosti a chci vést studenty 

k tomu, aby mysleli i na věci veřejné. Možná to jednou budou oni, kdo kormidlo našeho korábu otočí 

správným směrem.  

P.S.:  

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu? 

PM: Hlavně tím, že jsem se snažil na základě výzkumů ukazovat, jak je důležité  pro 

 obnovu kapitalismu změnit hodnoty a zejména to, čemu v sociologii říkáme „strategie životního 

úspěchu“. Dodnes jsem přesvědčen, že bez toho se skutečně fungující kapitalismus obnovit nedá. 

Druhá věc je, zda pojem kapitalismus je ideální pojem. Opět souhlasím s Dahrendorfem, který 

s odvoláním na Poppera napsal, že jde o proces přechodu k otevřené společnosti. Snad jen dodejme, 

že k otevřené a prosperující společnosti. Tím vlastně odpovídám i na část otázky týkající se 

demokracie. Snažil jsem se být aktivní ve veřejné diskusi, a to hlavně k tématům, která jsou pro 

demokracii klíčová. Jedním z takových témat byla obnova střední třídy, která - jak už ukázal 

Aristoteles - je nezbytnou podmínkou skutečně fungující demokracie, jakožto "vlády rozumu" a 

politického systému, který dokáže čelit extrémům. Kdo si vzpomene na moje první vystoupení v roli 

aktivního politika, toto téma tam najde. Při troše neskromnosti bych řekl, že možná i mojí zásluhou 

byla Unie svobody při svém vzniku stranou pro střední třídy. I dnes se domnívám, že jde stále o živé 

téma, jen je aktuálně překrývají témata možná ještě naléhavější, jako například korupce a děsivé 

prorůstání politiky s organizovaným zločinem, odcizení politiky občanům a jako důsledek toho všeho 

narůstající občanská apatie uvolňující prostor politickému extremismu.  

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

PM: Ano, ale s výsledkem typickým pro „akademika“, tj. žádné zbohatnutí se v mém případě 

nekonalo.  

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nezpůsobilo náhodou 

ono rozdělení eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také k opětovnému setkání v Evropské unii? 

PM: Opět jsem to prožíval rozporuplně. Na jednu stranu mi přišlo škoda, že se zbavujeme tradičně 

dobře vnímané ochranné známky „Made in Czechoslovakia“, ale na druhé straně jsem byl svým 

způsobem hrdý na to, že jsme byli jednou z mála zemí v Evropě, která dokázala rychle a přátelsky 

odvrátit hrozící národností třenice a konflikty. Obrazně řečeno, bylo to ukázka rozvodu, který nevedl 

k nepřátelství. Ostatně není v dnešní Evropě jedno, kudy vedou hranice. Občas závidíme vládu my 

Slovákům, jindy zase Slováci nám, což je lepší, než kdybychom blbou vládu a blbou náladu vyčítali 

jeden druhému.  
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Dialog o transformaci s Bedřichem Moldanem3,4: 

MS: Co pro vás znamená rok 1989? Jak se tento rok promítl do vašeho života? Jaká byla vaše 

očekávání, jak se naplnila?  

BM: Pochopitelně je nutné malinko se podívat do minulosti, tedy před rok 1989. V mém případě to 

bylo velmi důležité. Jednak z hlediska bytostně osobního a také z hlediska profesního. Z osobního 

hlediska byl jsem velmi deprimován zejména od sedmdesátých let, jelikož normalizace pomohla 

vytvořit komunistický skanzen. Nesmírně mi to vadilo, byl jsem skutečně deprimován. Celá naše 

rodina byla antikomunistická. Ten stav jsme silně prožívali včetně dětí, které byly dost veliké, byla to 

situace hodně negativní. K tomu přistupuje i moje profesní orientace, protože od počátku 70. let jsem 

se zabýval životním prostředím, například výzkumem vody. Snažil jsem se o těchto fenoménech psát 

pojednání jako články, knihy. Vzpomínám si, že první kniha nám za totalitního režimu vyšla v roce 

1979. Byla to jedna z prvních publikací u nás, která se zabývala životním prostředím očima 

přírodovědce. Zejména z tohoto hlediska jsem to prožíval. Samozřejmě jsem měl velkou výhodu, že 

jsem se mohl profesionálně zabývat problematikou, která …  

MS: … nebyla žádoucí.    

BM: Udělám krátkou odbočku. Přesto, že jsem nebyl v komunistické straně, měl jsem slušné 

postavení v geologickém ústavu. Nebyl jsem mezi žádnými vedoucími, protože když člověk nebyl 

v partaji, žádným šéfem být nemohl. Na druhou stranu - hoši, kteří to tam vedli, byli o rok, dva starší 

než já. V podstatě jsme byli kolegové. Mnohokrát mi říkali: „Bedřichu, my bychom také chtěli být 

s tebou větší kamarádi, ale když nejsi v partaji, je to s tebou těžké.“ Odpovídal jsem jim: „Je to těžké, 

ale co se dá dělat.“ Měli jsme takovou tichou gentlemanskou dohodu, která nikde nebyla napsaná, že 

mě nechají na pokoji. 

MS: Vážili si jednoduše vaší kvalifikace.  

BM: Celkem dost si toho vážili a přitom mi nechali prostor, abych si dělal, co chtěl. Sehnal jsem na 

ministerstvu peníze na to, čemu se říkalo státní úkol. Ústav byl rád, že má na to finance. Mě nechali 

cestovat do zahraničí. Zaplatili mi například vlak do Švédska. Odjel jsem tam a pak jsem neměl ani 

korunu, ovšem naštěstí jsem tam měl kamarády. Jednoduše jsem tam přežil. Proč to říkám? Od roku 

1975 či možná dříve jsem měl větší kontakt se západní literaturou. Uvedu příklad. V březnu roku 1972 

vyšla velmi slavná kniha Meze růstu. Já jsem ji okamžitě přeložil. V říjnu v roce 1972 český překlad 

vyšel. To je docela pozoruhodné. Díky shodě okolností a pomoci řady přátel včetně Josefa Vavrouška 

vyšlo 400 výtisků.  

MS: Možná samizdatové vydání?  

BM: Ne, to bych neoznačil za plně samizdatové vydání.  

MS: Dříve se vydávaly knihy v desítkách tisíc. 
                                                           
3
 Bedřich Moldan *1935, český ekolog, vysokoškolský pedagog a politik, autor publikací týkajících se 

problematiky životního prostředí: Geologie a životní prostředí (1974), Přežije technika rok 2000?, Ekologie 
demokracie a trh (1992), Příroda a civilizace (1997), Neudržitelný rozvoj ekologie hrozba i naděje (2001), 
Podmaněná planeta (2009).  
4
 Dialog byl nahrán v úterý 5. června 2012 v dopoledních hodinách v prostorách pracovny B. Moldana Centrum 

pro otázky životního prostředí, Hotel Krystal, Josého Martího 2, Praha 6, Veleslavín.  
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BM: Ano, to vím, ale stále si myslím, že to bylo dobré. Po této stránce jsme opravdu měli štěstí, 

protože jsme necítili žádnou izolaci. Mně tím více vadilo, jak se o tom zde nesmělo hovořit a nic 

zásadního nevycházelo. To byl jeden z hlavních impulsů pro to, co dělala Ekologická sekce biologické 

společnosti, což bylo mé hlavní působiště. Tam jsem byl místopředsedou. Předsedal tomu profesor 

Hadač, který byl tolerantní, byť byl komunista. Chránil nás, zaštiťoval nás, což znamenalo, že jsme 

měli „deštník“. Do jisté míry jsme si mohli dělat, co jsme chtěli.  

… Exil …  

MS: Je dobré se zeptat, když jste měl štěstí na dobré klima, asi jste ani nemusel zvažovat možnost 

exilu?  

BM: Ne, protože jsem si řekl, že bych rád byl zde. Československo bylo mou zemí.  

MS: Na druhou stranu o sobě říkáte, že jste antikomunista.  

BM: To jsem byl vždy a jsem jím neustále. Musím říci, že když vidím na obrazovce Vojtěcha Filipa, tak 

se mi zdvíhá žaludek. To ve mně zkrátka tak zůstalo a zůstane. Opakuji, o exilu jsem zásadně 

neuvažoval. Jsem vlastenec.  

MS: Někdo si řekne: „Abych neopustil národ, tak musím opustit svou vlast.“     

BM: To jsem si nikdy neřekl. Ještě něco bych rád zmínil. V Ekologické sekci jsme se v podstatě 

zabývali velmi systematicky všemi aspekty životního prostředí, a to od filozofických témat po 

přírodovědné, lékařské až po organizační a právní. V podstatě v listopadu 1989 jsme měli v zásadě 

poměrně přesně připravený program, jak postupovat dál. To se projevilo v tom, že jsme během roku 

1989 připravovali velký seminář, jenž se nakonec uskutečnil v lednu 1990, tedy po revolučních 

událostech. Výsledkem byly dva sborníky, které narýsovaly východiska, jak by se v této oblasti mělo a 

mohlo postupovat.  

MS: Byli jste připraveni. Jako ekonomové.   

BM: S Václavem Klausem jsme v těchto záležitostech byli v kontaktu.  

… Komunismus …     

MS: Přidržme se ještě minulosti. Uvažujete o komunismu jako o možnosti ustavení „spravedlivé 

společnosti“?  

BM: Musím říci, že mě vždy zajímala filozofie. Věnoval jsem se tomu, studoval jsem ji intenzivně, byť 

o večerech. Rád bych předeslal, že jsem chodil do gymnázia v Děčíně a tam žádné intelektuální 

prostředí nebylo, ani v naší rodině jsem je nenašel, i když moji rodiče byli oba vysokoškoláci. Musím 

říci, že velmi záhy, když jsem přišel do Prahy, dal jsem se s různými kamarády dohromady. 

Vzpomínám, že asi tak v prvním ročníku jsem seděl s jedním kolegou na lavičce - některé zážitky si 

člověk pamatuje velmi dlouho - říkali jsme - marxismus, komunismus? To se nám nějak nelíbí, ale co 

jiného? Sami jsme se tázali, co nového. Musíme to nejprve řádně prostudovat. Když je člověku 

devatenáct či osmnáct, má takovéto představy. Musím říci, že se má vize celkem naplnila. Skutečně 

jsem to začal studovat a dospěl jsem k závěru, že cestou marxismu jít nelze. V tom mi pomohl 

Masaryk ...  
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MS: … a jeho Otázka sociální.  

BM: To pro mě je naprosto zásadní či také jednoduchý esej - Proč nejsem komunistou od Čapka. Dnes 

by to asi nebylo dost, ale v počátku to byly zásadní věci. Musím říci, že jsem absolutně nikdy netrpěl 

nejmenší příchylností k této ideologii. Jednoduše nikdy.  

MS: V komunistické straně však bylo kolem jeden a půl milionu lidí.  

BM: Bylo, například včetně takových lidí, s nimiž jsem o tom mnohokrát diskutoval. Třeba Vladimír 

Dlouhý. To je takový typický příklad, či pan Jan Fischer.  

MS: Člověk ale nemůže soudit podle toho …  

BM: Nesoudím je. Pouze konstatuji, že jsem touto cestou nikdy nešel. Je třeba říci, že mé jasné 

přesvědčení, že nikdy nevstoupím do komunistické strany, se ustálilo dosti brzo. Vím to úplně přesně. 

Bylo to někdy na počátku šedesátých let. Musím říci, že ani to Pražské jaro mě nějak obzvláště 

neoslovilo. To proto, že jsem komunistům nikdy nevěřil. Ne, že bych nevěřil, že to nemyslí upřímně, 

byli takoví, kteří to i upřímně mysleli. Zkrátka jsem nevěřil, že je to možné.  

MS: Uvažoval jste, že s ideologií, která byla poražena liberálním konceptem, postupně zanikne i 

strana, která ji hlásá? 

BM: Nad tím jsem tak plně nepřemýšlel, ale rozhodně jsem si myslel, že časem zanikne. Musím se 

přiznat, že z jejího pokračování jsem překvapen.  

MS: Ano, je druhou nejsilnější stranou v politické aréně.  

BM: To je něco tak hrozného, že situaci nemohu akceptovat.                         

MS: Možná to vede člověka k tomu, aby více spolupracoval s těmi, kteří mají zájem o rozkvět této 

země, byť komunisté mají své recepty.  

BM: Přesně, ale rozkvět bez komunistů. 

… Listopad 1989 …  

MS: Co Bedřich Moldan a listopad 1989?  

BM: Mě listopad zastihl v normální aktivitě. Jako Ekologická sekce jsme se spojili s Občanským fórem. 

Než jsme se stačili rozvinout, zavolala mě telefonem sekretářka pana Pitry a řekla, abych tam druhý 

den přišel. Vzal jsem si kravatu a šel jsem do Lazarské ulice, ...   

MS: … kde sídlila Česká vláda.  

MB: Zeptali se mě, zdali nechci kávu, uvařili mi ji. Posléze jsem byl zavolán k panu Pitrovi, vůbec jsem 

tam nečekal. Zeptal se mě, zdali nechci být ministrem životního prostředí. Já jsem odpověděl, že ano. 

Ani jsem nestačil vypít kávu, tak rychle jsem byl pryč z jeho kanceláře.  

MS: Jednalo se o českou vládu, že?  
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MB: Ano, jednalo se o českou vládu. Mělo to svou logiku, protože tak, jak byly udělány kompetence, 

které se týkaly životního prostředí, tak byly poté použity na republikových vládách. Nutno 

podotknout, že to tehdy bylo na několika ministerstvech. Soudím, že to byla nejdůležitější etapa 

mého profesního života.  

MS: Také z důvodu produktivity.  

BM: Mohu souhlasit, neboť to jistý výsledek mělo. Bylo to tak, že pátého prosince 1989 mě jmenovali 

ministrem bez portfeje. Platily zákony, byla kontinuita právního řádu - tedy vláda pracovala dle svých 

předpisů a zákonů. Jinými slovy existuje kompetenční zákon, a ten říká, co které ministerstvo má 

dělat. Jelikož v kompetenčním zákonu žádné ministerstvo životního prostředí nebylo, tak mě nemohli 

jmenovat ministrem životního prostředí, nýbrž ministrem bez portfeje. Řekli mi, že od ledna 1990 

bude ministerstvo životního prostředí, ale dosud nemáme kompetence. Nyní máte tři neděle - což je 

dlouhá doba - na to, abyste připravil kompetenční zákon. To byly tři hektické neděle mého života. 

Neustále jsem diskutoval s různými kolegy – ministry. Výsledek byl takový, že se mi podařilo zrušit tři 

ministerstva a jedno zřídit.  

… Anticipace …  

MS: Rád bych se zeptal, zda jste jako člověk ten rok vnitřně předpovídal?  

MB: Osobně musím říci, že ne.  

MS: Věřil jste na věčné časy a nikdy jinak?  

BM: Věřil jsem, že to někdy musí padnout, neboť fungování systému v budoucnu nebylo možné. 

Jakým způsobem to padne a kdy to padne, to jsem vůbec netušil. Nějak konkrétně jsem o tom 

nepřemýšlel. Je nutné říci, že se systém drolil, jednoduše to nebylo tak tuhé.  

MS: Komunisté nebyli jako v padesátých letech. Člověk byl nucen žít dva životy. Jeden byl privátní, 

druhý …  

BM: Musím říci, že s tímto jsem neměl takový problém. Byl jsem v kontaktu s lidmi z Charty 77 díky 

seminářům Ekologické sekce. Oni chodili na naše schůze. Je třeba říci, že jsem si vždy vážil toho, že 

mohu psát články do novin, psát knihy a přednášet na vysoké škole, a proto jsem se politice tak 

nevěnoval.  

MS: Vědci, když mají zájem se věnovat svému oboru, mají zájem se do něj „zapsat“, tak musí obětovat 

čas. Jinými slovy vždy je zde něco za něco. Na druhou stranu jste to kompenzoval po roce 1989. 

... Demokracie …  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, jak jste vnímal konstituování demokratického režimu s téměř 

padesátiletým totalitním přerušením. Nejprve jsme měli nacisty, pak komunisty. Lidé se k režimu 

přihlásí, ale demokraty se tím nestanou. 

BM: To je jasné. O těchto věcech jsem diskutoval s velkým počtem lidí. Jedním z nich byl Ladislav 

Hejdánek, s nímž jsme měli dlouhou diskusi. Bavili jsme se, jak může dlouho trvat, než dojde k 

nápravě. Já jsem říkal generaci, on odpověděl, že nejméně dvě. Musím říci, že je to horší, než jsem si 
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myslel. Nikdy jsem neměl iluze, že by to opravdu mohlo rychle pokračovat. Základní problém je, že již 

od Bílé hory Češi trpí tím, že nemají elity.  

MS: Neumíme jim dávat prostor, nebo je skutečně nemáme?   

BM: Je to smutný fakt, že je nemáme. Popravili jsme 21 pánů na Staroměstském náměstí, pak sem 

přišla německá šlechta. Česká elita do velké míry přestala existovat. Když se konečně počala tvořit, 

tak přišel Hitler a zatočil s ní, neboť Hitler systematicky ničil elity, ať to byli sokolové, ať to byli 

intelektuálové, ať to byli spisovatelé. Jakmile někdo „přečuhoval“, Hitler jej zničil. Pak v tom 

pochopitelně pokračovali komunisté, a to daleko systematičtěji. Tento národ elity nemá, to je zásadní 

problém a rozdíl proti Polákům. Navíc, jak jsme taková rovnostářská společnost, což jsme byli vždy, 

my těm elitám zkrátka nedůvěřujeme. Taková drobnost na vysvětlenou - když je někdo univerzitní 

profesor v Polsku, je to někdo. Když je někdo zde, tak nemáme zájem. Neúcta k autoritám, a proto 

nemáme elity.  

MS: Za první republiky byl velkou autoritou Masaryk.  

BM: Začalo to, ale dvacet let byla krátká doba.  

MS: Sám se domníval, že bude nutné tak padesát let k restaurování demokracie za předpokladu, že 

svět bude klidný. Nestalo se však.  

BM: Přesně tak to je. Řekl bych, že s demokracií je to problém. Musím říci, že po listopadu 1989 jsem 

byl velice optimistický, protože na počátku vše vypadalo velice dobře. Musím říci, že mě v tomto 

ohledu zklamal Havel ve svém slavném Rudolfínském projevu.  

MS: To jsme se rychle posunuli z roku 1989 do prosince roku 1997.              

BM: Jistě, to mě zklamalo, že to vidí takto špatně. Nevěřil jsem mu, pořád jsem mu nevěřil. Nakonec 

jsem se sám osobně, a to již je žhavá současnost, strašně otrávil 23. března 2009, kdy s pomocí 

Paroubka, i pana prezidenta Klause padla Topolánkova vláda v polovině našeho předsednictví. Viděl 

jsem to jako katastrofu.  

MS: Byl to gól do vlastní branky, ale i to je demokracie.  

BM: Ale obrovský!  

MS: Nutno říci, že jsme se na časové lince posunuli trochu daleko. Soudíte, že ustavit demokracii ve 

společnosti s takovými dějinnými zákruty a neexistencí elit je obrovský problém?  

BM: Tak to vidím, ale myslím si, že je to jediná možnost a člověk to musí vydržet. Čtu si Time, což je 

takový „staple“. Ten ostatně čtu od listopadu 1989. Když tak sleduji vývoj právě v těch jiných zemích 

jako je Čína, Barma, jsem přesvědčen, že to Churchill řekl přesně: „Demokracie je hodně špatná, ale 

nic jiného není.“ 

MS: Milý Churchill to vztáhl k zemi, kde tradice byla …  

BM: Soudím, že zde tradice byla, dá se to přece vztáhnout na celou Evropu. Nu, nějaký Hitler se občas 

vyskytne. 
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MS: Jde o to, aby tito lidé byli včas eliminováni, aby bylo zastaveno jejich působení v politice. Závisí to 

na jednotlivých lidech, jak jsou stateční, jak se chtějí obětovat, kolik slušnosti v sobě mají, jak jsou 

otevření. Je iluzí si myslet, že podoba společnosti je determinována tím, jací jsou druzí. Závisí to na 

mně, jak se já budu stavět k procesům, které ve společnosti probíhají.   

BM: S tímto lze souhlasit. Není to tak, že „oni“, vždyť jsme to my.  

MS: Právě před rokem 1989 bylo to „My“ a „Oni“.  

BM: Je třeba říci, že jsem měl osobní vztahy se spoustou lidí, kteří byli v komunistické partaji. Měl 

jsem několik zajímavých zážitků, kdy lidé, kteří byli ve straně před rokem 1989, za mnou přišli a říkali 

mi: „Bedřichu, já jsem v té partaji, ale já to tak nemyslím. Ber to na vědomí, že žádný komunista 

nejsem. Sám se za to trochu stydím“. Tito lidé ke mně spontánně přišli a říkali mi to. Na druhé straně 

je třeba říci, že jsem vnitřně nedůvěřoval nikomu, kdo v té partaji byl, i když to byl můj kamarád a 

věděl jsem, že je to celkem dobrý, poctivý člověk. Být v partaji znamenalo velkou skvrnu.  

MS: Tato otázka je na svědomí každého člověka. Rád bych se ještě pozastavil, jste liberálně 

orientovaný člověk. Právě rok 1989 byl rokem, kdy koncept liberální demokracie vyhrál nejen ve 

střední Evropě, soudíte, že komunismus jako takový je poražen a nebude cesty k jeho obnovení? 

… Transformace hospodářství …  

MS: Konec roku 1989 byl vykročením, ale zdali se bude realizovat to potřebné, bylo otazníkem.  

BM: Ano, tak tomu bylo. Soudím, že to je skutečně velká zásluha zejména Václava Klause. Nehovořím 

ale o Klausovi dnes. To je jiná kapitola.  

MS: Člověk se v průběhu času mění.  

BM: Ano, okolnosti se mění. Ale tehdy to bylo podle mého názoru jednoznačně pozitivní. Když jsem 

byl v české vládě, tak jsem ji viděl jako takovou brzdu. Musím říci, že mě to dost štvalo. Tam byl 

ekonom František Vlasák, ... 

MS: … Jan Vrba.   

BM: Hlavní pozici měl pan Vlasák. Ten byl totiž místopředseda vlády. Zažil jsem, jak se stal 

místopředsedou. To si vymohl Petr Pithart na Havlovi. Pamatuji si dokonce, kde to bylo. Tuším na 

Vikárce. Petr Pithart konstatoval: „Dobrá, já ekonomii nerozumím, já k sobě potřebuji někoho a 

vymohl si Františka Vlasáka. Oni do značné míry brzdili. Byl jsem z toho znepokojen …  

MS: Dobrá, ale člověk se může setkat s názorem, že vláda dokázala rychle vyjednat vstup zahraničních 

partnerů. I v současnosti jejich účast není pro rozvoj hospodářství zanedbatelná. Soudíte na základě 

zkušenosti, že bylo lepší, když se postupovalo onou šokovou cestou než postupnými dílčími kroky? 

Washingtonský konsensus měl v té situaci své opodstatnění.  

BM: Myslím si, že se to u nás udělalo dobře. Měl jsem možnost sledovat to ve srovnání s Maďarskem, 

kam jsem hodně jezdil. Tam byla cesta trochu jiná.  
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MS: V této zemi se postupovalo gradualisticky. Nesmíme zapomínat, že oni v něčem byli před námi, 

ale hospodářsky na tom byli hůře. Nesmíme zapomínat, že my s východními Němci jsme byli na 

čelném místě ve spolku zemí náležících do východního bloku.  

BM: Ano, ale Němci byli v naprosto jiné situaci. Byla speciální. S Němci jsme se srovnávat nemohli, 

protože tam napochodovali západní Němci a s obrovskými prostředky. Já jsem měl možnost to tam 

trochu sledovat. Vezmu-li životní prostředí - nám se během devadesátých let podařil absolutní zázrak, 

že se podařilo vyčistit prostředí velmi zásadním způsobem, přičemž to bylo za naše peníze. Nedostali 

jsme na to z nějaké pomoci. Vzpomínám si, že v letech 1993 – 1994 jsem se účastnil přednášky, kde 

byla tabulka, sledující z kterých zemí jsme na životní prostředí dostali největší pomoc. Budete se divit, 

největší pomoc byla z Dánska. Přitom to byla pomoc v rámci jednoho projektu, jenž se týkal „water 

managementu“. To ještě navíc dělali většinou sami Dánové. Tím chci říci, že peníze nebyly masové. 

Bylo toho velice málo. Co jsem obdivoval, byl ČEZ řízený Petrem Karasem. Je to mimořádný člověk, 

jenž zkrátka dokázal zmobilizovat spoustu peněz a udělat kroky v odsiřování.  

MS: To byly masivní investice, ...  

BM: … které byly jakoby „z ničeho“ ...  

MS: ... a nebyly patřičně produktivní. Je dobré připomenout, že český stát nebyl zadlužený, třebaže 

měl vnitřní dluh.  

… Životní prostředí …  

MS: Nu, spontánně jste přešel na otázku životního prostředí. Rád bych se zeptal, když se člověk 

seznámí, s jakými krizemi společnost zápasila, zjistí, že jednou z nich byla krize ekologická. Nabízí se 

otázka, proč to komunisté nechali dojít do takového stavu, že vzduch se v mnoha částech republiky 

nedal dýchat.    

BM: Myslím si, že je to kombinace několika faktorů a zmínil bych asi tři. První faktor je bezpochyby 

ideologický. Oni nebrali na vědomí, že je zde jistý problém. Soudili, že komunismus či socialismus je 

nejlepší na světě a nás se to v podstatě týkat nemůže.  

MS: Porušíme větru dešti a …  

BM: … vše bude dobré.   

MS: … i přesto vznikaly krize.  

BM: Druhou skutečností byl fakt, že jsme byli v sovětské zóně a že jsme museli zpracovat železnou 

rudu a vše možné, co bylo dovezeno ze Sovětského svazu. Byli jsme kovárnou východního bloku.  

MS: Měli jsme průmyslovou základnu, která má silné historické tradice.  

BM: Ano, ale byly i různé krize - jako byla ropná krize v roce 1973. To se nás netýkalo. Vzpomínám si, 

že zde byly takové články, jako že máme základnu ve stabilních cenách ropy ze Sovětského svazu, díky 

čemuž máme dodávky ropy do nekonečna. Na krizích tohoto druhu, které postihly západní 

ekonomiky, bylo dokazováno, že jde o opětovnou krizi kapitalismu. Ten se pouze zmítá v periodických 

krizích a socialistický systém je toho ušetřen. Třetí důvod, který byl dle mého soudu v posledních 
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letech nejdůležitější, že na to jednoduše neměli. Neměli na to ani finančně, ani intelektuálně, 

technologicky. 

MS: Vždyť vy jako odborník jste byl respektovanou kapacitou. Samozřejmě je otázkou, co jste mohl 

prosadit.  

BM: Možná na teoretické úrovni. Vzpomínám si, že důležitá smlouva vznikla roku 1979, což byla 

Ženevská úmluva o znečištění ovzduší, které přechází hranice státu. To byl výsledek Helsinského 

procesu, který začal v roce 1975, a byl to docela průlom. Přistoupili na to i naši sovětští „přátelé“. Tím 

pádem řekli, abychom to též podepsali. Díky tomu jsme se také stali signatáři.  

MS: Problém byl v tom, že Helsinky naši komunisté také podepsali, ale lidská práva se nedodržovala …  

BM: K tomu chci právě dospět. V roce 1980 byl v rámci této smlouvy podepsán první sírový protokol. 

Tam jsme se zavázali ke třetinové redukci emisí. Já jsem shodou okolností byl na poradě, kde se o 

tom hovořilo, kde byli představitelé z hydrometeorologického ústavu, kteří emise sledovali. Ti 

jednoduše říkali: „To my absolutně snížit nemůžeme, a tak to snížíme evidenčně …“ Jinými slovy 

budeme lhát.  

MS: Když si to tak člověk promítá do souvislostí, tak komunistický režim byl postaven na lži. Jinými 

slovy - nic nového pod sluncem.  

… Jiná teritoria …  

MS: Je dobré se zeptat na jednu skutečnost. Byli jsme zemí, která extenzivně rostla. Rozvoj poškozoval 

hospodářství. Dá se nalézt paralela vývoje u nás s rozvojem v Číně. Také zažívá po roce 1979 silný 

vzestup. Tam je též zároveň možné vidět neúctu k životnímu prostředí.  

BM: Zcela určitě. Je rozdíl těch třiceti – čtyřiceti let. Přece jen ta světová atmosféra je jiná. Číňané si 

to daleko více uvědomují. Skutečností je, že tato velká země je daleko ohroženější, než jsme byli my. 

Má obrovský problém se ztrátou úrodné půdy, s nedostatkem vody. Například v Pekingu je to dost 

hrozné. Rozdíl je v tom rozsahu, a v tom, že jsme již někde jinde. Dokonce znám spoustu lidí, kteří si 

myslí, že to Číňané myslí vážně. S tím, jak tvrdí, jak budou ekologičtí. Vlastně jim nic jiného nezbývá.  

MS: Musí se tak podřídit trendu, který sleduje Západ, přestože jsou montovnou světa.  

BM: Mají s tím problémy a budou je mít dále.  

… Politika životního prostředí …  

MS: Pokročme. Kde se mělo po roce 1989 začít v oblasti životního prostředí?  

BM: Toto bylo promyšlené a udělali jsme to hodně systematicky. Bylo postupováno na základě 

důkladných analýz. Když jsem přijel na ministerstvo, měli jsme různé materiály z Ekologické sekce. Na 

základě toho jsem řekl, že první věcí, kterou musíme udělat je, že budeme vycházet ze stávajícího 

stavu. Byla napsána analýza a vyšla v dubnu 1990.   

MS: Opět se dostáváme k připravenosti lidí, jejich chápaní vážnosti situace.             
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BM: V podstatě jsme vzali materiály, které byly do velké míry v Ekologické sekci již připraveny. Když 

se studie dodělávaly, vzal jsem si nějaký čas volno, odjel jsem na chalupu, kde jsem měl možnost 

v klidu napsat závěry. Následně jsme to dali dohromady do „duhového“ programu ozdravění 

životního prostředí České republiky. Když si dané pojednání člověk prochází, je tam několik priorit, a 

jestliže se to porovná se současným stavem, pak musím říci, že se všechny splnily.  

MS: Menší vypouštění oxidů síry, kvalita vody k nepoznání lepší!  

BM: Pokud si člověk vezme do ruky to, co bylo napsáno v roce 1990, zjistí šíři problematiky, s níž jsme 

se museli vypořádat, a podařilo se to.  

MS: Jak se podle vás protínal pohled ekonomů a lidí z ochrany přírody? 

BM: Tehdy jsme byli na jedné lodi. Od té doby se to rozhodně rozdělilo. Již krátce poté se můj pohled 

a stanoviska Václava Klause zcela zásadně lišila.  

MS: Člověk, když poslouchá v devadesátých letech jeho slova - tam hovořil o skutečnosti, že si na 

ekologii musíme vydělat.  

BM: On to říkal trochu sofistikovaněji, ale již tehdy jsme se začali rozcházet.  

MS: Je možné budovat hospodářství bez akcentu na životní prostředí?  

BM: V současné době je všeobecná shoda na tom, že to možné není.  

MS: I v devadesátých letech si to někteří lidé mysleli, jako například Klaus, avšak naštěstí byly 

zavedeny zákony a normy. Proto se situace nevyvíjela katastrofálním způsobem.  

BM: Podívejme se do dnešních dnů. Když si přečtete Lidové noviny, nedávno tam svou stať uveřejnil 

Miroslav Zajíček, jenž je ... 

MS: ... člověkem spojeným s Liberálním institutem a Národohospodářskou fakultou VŠE Praha.   

BM: Pokud si jej přečtete a kriticky myslíte, naleznete tam takové hlouposti, že jsem byl překvapen, 

co ještě člověk může napsat. Tázal jsem se jak to, že nechápe, která bije.  

MS: On je ekonom.  

BM: Znám spoustu ekonomů, kteří se na to tak nedívají, kteří jsou rozumní, kteří chápou, oč běží. Je 

zřejmé, že tento člověk neví, kam směřujeme. U nás je to vychýleno - například prezident Václav 

Klaus, stejně jako ministr Chalupa může mluvit v tom smyslu, že globální oteplování je ideologií. 

Člověk se táže, kde jsme?  

MS: Takoví lidé mají přístup do médií a mohou své postoje hlásat. Jsme ve svobodné společnosti.  

BM: Mě to sice velmi zlobí, ale rozhodně bych nešel tak daleko, že bych někomu zakazoval publikovat 

jeho názory.  

MS: Tento stav jsme zde již měli, a proto jsme se jej odhodlali změnit.  
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BM: Tudy cesta nevede. Již jsem řekl jednou, že věřím, že demokracie je jedinou cestou. A třeba i 

ostrý dialog k tomu patří.  

MS: Nu, jako je trh zboží, tak je trh idejí. Občas se k většímu slovu dostávají demagogové.  

BM: To je jedna skutečnost. Druhá je, že když člověk pak čte knihy speciálně ze Spojených států, kde, 

jak víme, jsou šerifové volení. Když se v malém městečku mající asi 5 000 obyvatel dostane k moci 

malá, ošklivá, zlá parta, tak to dobré není.  

MS: Lze soudit, že by společnost měla mít dostatečně funkční očistný mechanismus …  

BM: Ano, …  

MS: … jak lze v dobrém slova smyslu odstranit z demokratického procesu „škůdce“. Je vhodné se 

zeptat, zda jste během svého působení necítil kapitolu životního prostředí jako nepatrnou.  

BM: Malá není, byť je to u nás bráno jako méně důležité. Takový postoj přetrvává neustále a 

pochopitelně mě to mrzí.  

MS: U našich sousedů je též podobný? Myslím tím Polsko, Maďarsko.  

BM: Ano, je. Na druhou stranu není v Německu …  

MS: … nebo v Rakousku.  

BM: Pro mě je ideální zemí takové Dánsko. Znám tam spoustu lidí a přístup k životnímu prostředí je 

úplně jiný.  

… Gramotnost …  

MS: Člověk se táže, z čeho pramení neúcta k přírodě, kde má kořeny? Přece nám cosi bylo dáno a 

máme povinnost to spravovat. Vím, je to pochopitelně složitá otázka. Lze říci, že mentalita přetrvává 

z minulosti, když … Během dvaceti let zde bylo mnoho iniciativ. Strana zelených se dostala do 

Parlamentu.  

BM: Soudím, že u nás je to kombinace několika faktorů. Jednak je to druh sebeuspokojení, že všichni 

vidí, že se životní prostředí značně zlepšilo. Co ještě chcete?  

MS: Zkrátka, již se udělalo dost.  

BM: Druhou věcí je, že to udělala vláda, a ať se dále snaží. Na nás to přece nezávisí. My se musíme 

starat o ekonomický rozvoj. Třetí věc můžeme spatřovat v nedostatku vzdělání.  Pořád ona izolace, 

kterou jsem se snažil překonávat svými publikacemi a přednáškami, …  

MS: Narážíte na to, že zde není patřičná ekologická gramotnost.  

BM: Té je stále málo. A je to ještě tak, že to kantoři nevykládají dobře. Například co vypráví o 

automobilech. Vysvětlí, že automobily zapáchají, že jsou nebezpečné, že mají emise, ... 

MS: … způsobují externality a dopadají na každého z nás.  
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BM: Vše vysvětlí, děti si to pěkně zapíší a nyní vědí, že automobily zapáchají. Nyní je otázkou, co první 

udělají, až vyjdou ze školy? Koupí si automobil. A nyní ten vnitřní rozpor. To proto, že si říkají: „To, co 

jsme se učili je asi hloupost, neboť téměř každý v této společnosti má auto …“  

MS: Lidé jsou vzděláváni, ale nejsou pozitivně vychovaní.  

BM: Lidé nehledají pozitivní synergii a pozitivní výsledek.  

MS: Možná je to také nákladné. V hovoru jste narazil na automobily.  

BM: Takových věcí je mnoho a automobily jsou typické. V hodině, kde se probírá životní prostředí, se 

vysvětluje, že automobily jsou strašně škodlivé. Nejde se dál a nenabídnou se …  

MS: … patřičné alternativy.  

BM: Když automobily nejsou potřeba, tak co s tím?  

MS: Vy poukazujete na fakt, že lidé otázku životního prostředí dostatečně nepřijímají do svého srdce.  

BM: Ano, když pak člověk vidí mladé lidi, jak se přivazují ke stromům, jak se brání! Řada takových je, 

ale masové to není.  

MS: Dá se i říci: lidé, kteří tak konají, jsou extrémisté. Vlastně se dělají medvědí službu ochraně 

životního prostředí. 

BM: Zde chybí lepší komunikace.  

… Pozice státu …  

MS: Dobrá, položme otázku, jak vnímáte úlohu státu v oblasti životního prostředí?  

BM: Dost zásadně. Musím říci, že duší jsem sice konzervativec, byť liberálně orientovaný, nicméně 

úloha státu je zásadní. To jsou věci, které lidé sami dost dobře nemohou vnímat jen svými smysly. 

Vezměme jako příklad ochranu ozónové vrstvy. Bez jisté globální akce podložené důkladnými 

vědeckými výzkumy by to nebylo účinné, ačkoliv je to strašně vážná věc.  

MS: To znamená, že mnohé věci jsou bagatelizované, …  

BM: … nepochopené.  

MS: Stát by zde v dobrém slova smyslu měl být tím, kdo garantuje, kdo se snaží kultivovat prostředí…  

BM: Žijeme v době, která je v jistém smyslu naprosto bezprecedentní, protože lidské ovlivnění těch 

největších přírodních procesů má dnes planetární rozsah. Lidské chování je bohužel dáno výchovou, 

rodinnou tradicí, na to lidé připraveni nejsou. Úloha institucí včetně státu je daleko výraznější, než 

v tradičních dobách, kdy společenské procesy šly pomalu. Nyní je to jinak.  

MS: Stát má být důstojným partnerem nejen pro legislativu.  

BM: Speciálně v ekologické oblasti je nutná spolupráce a všech mezinárodních struktur počínaje 

Evropskou unií a OSN konče, neboť jsou to věci svou charakteristikou globální.  
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MS: Hraní si vlastním písečku, zdůrazňování své suverenity …  

BM: … je hloupost.  

MS: V tomto ohledu si sami Češi zavírají vrátka.  

BM: To je špatné.  

MS: Při této příležitosti bych se zeptal, zda si myslíte, že tyto otázky, které se řeší na národní půdě, 

přejdou ve větším měřítku na nadnárodní úroveň.  

BM: Již tam jsou. Řeší se tam podrobné věci. Týká se to přípravy detailního dokumentu pro Rio de 

Janerio plus 20, jenž se jmenuje „Future we want“. Tam se jde skutečně do velkých detailů. Říká se, 

že „no side fits all“. Zkrátka, musí být jisté specifické cesty, specifické přístupy. Jednoznačně 

se uznává, že to má svůj globální rozměr. 

… Ohlédnutí …   

MS: Jak hodnotíte, čeho Česká republika v rámci životního prostředí i obecně dosáhla?  

BM: Myslím si, že dosáhla poměrně hodně, nicméně poslední dobou panuje jistá stagnace. Současný 

přístup ministerstva životního prostředí není ideální, pokud bych měl hovořit diplomatickou cestou. 

Nedívá se dost dopředu, není patřičně odpovědný a nehájí svou oblast. Nemyslím si, že by mělo 

hovořit stejným jazykem jako Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Mělo by mít svůj specifický 

pohled a ten se snažit tlačit dopředu. Být tak protihráčem, a ne pouze souputníkem. V obecné rovině 

je postavení naší země třeba vidět v rámci naší historie a postavení geopolitického. Mezi 

postkomunistickými zeměmi jsme na tom poměrně dobře, například jsme se stali jako první členy 

OECD již v r. 1995, Máme nejvyšší úroveň rozvojové pomoci, spolu se Slovinskem nejvyšší hodnotu 

indexu lidského rozvoje, asi nejlepší úroveň vzdělání atd. V rámci Evropy i světa zaujímáme stabilně 

pozici odpovídající naší minulosti, velikosti, místu na mapě. Až do 23. března 2009 jsem byl v zásadě 

velmi optimistický a zdálo se mi, že naše postavení se postupně zlepšuje a že se vymaňujeme 

z obecného společenství postkomunistických zemí a jdeme výrazněji nahoru. Ale nešťastné shození 

Topolánkovy vlády v polovině našeho předsednictví EU a celý následující  euroskeptický a jinak 

nepříliš sympatický vývoj u nás mě naplňuje obavami. Rozhodně jsme se z vazeb postkomunistické 

historie a všech těchto kontextů nevymanili.  

MS: Jak vnímáte postavení České republiky v rámci Evropy a globalizovaného světa?  

BM: Do budoucnosti přece jen doufám, že se Česká republika rozpomene na své vynikající postavení 

v minulosti, konečně překoná pobělohorský komplex a pozdější nacistickokomunistické trauma, 

naváže na svou unikátní nedávnou historii před druhou světovou válkou a stane se důstojnou zemí ve 

Střední Evropě. Předpokládá to ovšem schopné vůdčí osobnosti, a tady bohužel nikoho dosud 

nevidím. Snad se najdou v nepříliš vzdálené budoucnosti. 

MS: Děkuji vám za prezentované názory. 

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  
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BM: Pokud kapitalismu rozumíme v úzkém slova smyslu, tedy máme na mysli různé ryze ekonomické 

instituce a pravidla, pak jsem se neúčastnil. Pokud na systém nahlížíme šířeji, jako na obnovu 

demokratického a tržního režimu, pak samozřejmě ano, jako člen první svobodné české vlády. 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

BM: Kuponové privatizace jsem se účastnil jako každý občan, nic jiného, ani jinak jsem se na obnově 

kapitalismu nepodílel. 

 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nepřispělo náhodou 

ono rozdělení eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také opětovného setkání v Evropské unii?        

BM: Rozdělení Československa jsem považoval a považuji za nevyhnutelné a ve svých důsledcích za 

oboustranně spíše pozitivní, zejména díky vstupu do EU, která všechny evropské národy podstatně 

sblížila. 

     

Poslední otázky jsem odpovídal pouze krátce. Část byla zmíněna, ale také, že otvírají nové dosti 

rozsáhlé téma, které by nešlo jen tak stručně odbýt. Na otázky 1,2,3 nemám rozumné odpovědi, 

jelikož nejsou vůbec mojí parketou.  

 

 

 

Dialog o transformaci s kardinálem Miloslavem Vlkem5,6: 

MS: Vážený pane kardinále, rád bych se zeptal, čím pro vás byl rok 1989? Jak na toto období kolem 

změny vzpomínáte?  

MV: Před tímto rokem jsem neměl 10 let státní souhlas. Termín „státní souhlas“ znamená, že každý 

kněz mohl působit jedině se svolením komunistického státu. Na souhlas nárok nebyl. Když se kněz 

znelíbil z jakéhokoliv důvodu, stát nebo „komunističtí hlídači církve“, tzv. „církevní tajemníci“, 

(estébáci), jimž jsme říkali „proticírkevní tajemníci“, mu odebrali souhlas. U nás byl zákon, že každý 

musel pracovat, a proto si kněz bez souhlasu musel hledat civilní práci. Já jsem ji našel v umývání 

výkladů v pražských ulicích, abych nebyl zavřen za vraty nějaké fabriky, abych byl volný mezi lidmi, 

protože už přede mnou tam mnozí kněží pracovali. K prvnímu lednu 1989 mi státní souhlas vrátili. Pro 

mne to v kontextu politické situace a boje disidentů byla známka, že se něco mění. Byli to oni, kdo mi 

souhlas vrátili. Poslali mě do plzeňského, západočeského kraje do Žihobců a Bukovníku na Klatovsku. 

Z toho jsem také viděl, že režim je na tom už špatně, když se snaží metody útlaku církve zakrýt. Když 

                                                           
5
 Miloslav Vlk *1932, český duchovní a archivář, v roce 1990 byl jmenován biskupem v Českých Budějovicích, 

v roce 1991 primasem českým, v roce 1994 kardinálem. Knihy dialogů: Rozhovory s kardinálem (1997), 
Vzkříšení (1999), Seslání Ducha svatého (2000), Slavnost Všech svatých (2001), Vítězství Krista (2003), Bůh 
blízký (2012), kde je podrobná bibliografie. A pak na mé webové stránce www.kardinál.cz      
6
 Dialog byl natočen dopoledne ve středu 18. září 2013 v zasedací místnosti na pražském arcibiskupství. 

Hradčanské náměstí 16, Praha 1 Hradčany.  

http://www.kardinál.cz/
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mi vzali státní souhlas a začal jsem umývat okna, psali o tom v západoněmeckých novinách velké 

články. Když mi vrátili souhlas, bylo jasné, že se něco mění i ve vztahu k církvi.  

MS: Jak jste byl přijat po deset let dlouhé odmlce?  

MV: Když jsem nastupoval do klatovského okresu, církevní tajemník mi říkal: „Ale máte to jen na 

rok“. Což znamenalo: „Musíte se slušně chovat“. Odpověděl jsem pouze úsměvem a myslel jsem si, 

že to nebude na rok, protože oni skončí.  

MS: To znamená, že jste měl velkou naději ve změny.  

MV: Ano, protože události i tlak disidentů byl velmi výmluvný ...  

MS: Očekával jste, že přijde rok 1989, tedy něco, co podnítí velké změny společenské i hospodářské?  

MV: Pochopitelně, že jsme měli naději a změny očekávali, avšak že to bude tak rychle a v takové šíři, 

to jsem si nedovedl předem představit. Věděl jsem, že se rýsuje nová linie, ale neměl jsem konkrétní 

představu, jak to bude vypadat.  

MS: Lidé, kteří se nad stavem zamýšleli, si mohli říci: „Dobrá, starci v Moskvě vymřeli a do čela se 

postavil Michael Gorbačov.“ To byl příslib, že se do „čela“ východního bloku dostala osobnost, která 

musela projít celým mocenským aparátem, vyčkat než starci zemřou a poté začít se změnami.  

MV: Změna v Sovětském svazu bylo jedno velké znamení celého komplexu změn, které nastaly. I to, 

že deset let před těmito změnami byl do čela katolické církve zvolen Polák Jan Pavel II. Tyto události 

byly signálem, že sovětský systém se chýlí ke konci. Nespokojenost, na kterou poukazoval Václav 

Havel, se projevovala, i když ne revolucí, ale nebojácným aktivním odporem.  

MS: Někdo musel ťuknout do dominové destičky, aby se jednotlivé části začaly hroutit. Soudíte, že v 

tom byla boží přítomnost?  

MV: Nejsem člověk, který v každé takové změně hned vidí přímé zasahování boží. Uvědomoval jsem 

si, že člověk je stvořen ke svobodě. Bůh mu dal svobodu. Jestliže někdo tento základní řád vtisknutý 

do srdce člověka hrubě porušuje, jako to dělal nacismus a komunismus, nemůže dlouho obstát. Boží 

„zásah“ šel v této linii: Bůh vtiskl do našeho nitra řád, určení ke svobodě, určení k lásce. Výše 

uvedené systémy byly založeny na lži a nenávisti, nacismus na nenávisti rasové, komunismus na 

nenávisti třídní. Věděl jsem a cítil, že komunismus založený na těchto základech, musí dřív či později 

padnout, protože odporuje člověku a jeho základnímu poslání.  

MS: Zkrátka rasová nenávist byla nahrazena třídní nenávistí. Obojí z logiky vašich slov muselo skončit, 

i když jsou země, kde podobný režim v nějaké formě dále přežívá.  

MV: To je jen otázka času a různých historických okolností a místních podmínek ...  

MS: Je vhodné se zeptat, jak se díváte na občanské vzepětí, ochotu se aktivně zapojit? Z „pasivního“ 

člověka se stal člověk aktivní. Netvrdím, že všichni. Stačí si vzpomenout na vřelost i ochotu angažovat 

se. Jak jste si to vysvětloval? Energie, touha po svobodě, která byla v lidech se kumulovala … a 

výsledkem byla změna?       
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MV: V souvislosti s komplexním světovým vývojem, který nenahrával Sovětskému svazu a jeho 

systému. A pošlapávaná identita člověka napovídala, že nastává ten moment, protože člověka nelze 

natrvalo ujařmit. I dějiny to dokazují. Veřejné mínění bylo, že tento systém musí skončit, neboť je 

nelidský.  

MS: Ano, člověk se dá ujařmit díky vidině světlých zítřků, ovšem z toho všeho vznikají deviace. Když se 

člověk dívá zpět, tato teze je potvrzována.  

MV: Komunismus sliboval blahobyt, i když jej nevytvořil. To lidi často utěšovalo, že některé věci na 

začátku obětovali - jako byla svoboda projevu, svoboda cestování atd.  

MS: Lidé se vymezili, co nechtějí. Díky tomu dojde k rychlému spojení. Pak nastává otázka, co dál? 

Skupina lidí proti něčemu se drolí na úzké skupiny pro něco, jednoduše odmítnu někoho či něco, ale 

být pozitivní pro něco je obtížnější? Jak o tomto uvažujete?    

MV: Celkový postoj vůči režimu byl v podstatě negativní a byla tu snaha ho zbořit. Ale ani sami 

disidenti, kteří usilovně bojovali, neměli většinou přesnou představu, co potom? A proto to také tak 

dopadlo. Moci se nechopili. Druzí, ekonomisté, pragmatici se jí chopili. Zkrátka nebyly zde nějaké 

veliké plány. Názor církve na další vývoj a zvláště z úzkého vztahu disidentů s kardinálem Tomáškem 

byly představy, že až komunismus padne, většina lidí přijde do kostela a vrátí se k církvi. Spolupráce 

zde byla, avšak disidenti neměli velkou představu o budoucnosti ... A ani spolupráce s církví se potom 

nerozvinula, jak jsme předtím doufali.  

… Komunismus …  

MS: Dobrá, nyní bych otočil naši pozornost před rok 1989. Zaměřme se na komunistický režim a s ním 

spjatou ideologii. Byl bych rád, abychom se zastavili u slova ideologie. Jak ji vnímáte? Můžeme říci, že 

pro někoho to může být ukazatel, který rozděluje naši sociální realitu. Pomáhá nám ji číst. Pro někoho 

to slovo má negativní zabarvení. Ve spojitosti s komunismem to tak je. Jak to slovo vnímáte, neboť 

vedle ideologie zde máme ideje …  

MV: Byl jsem vychován v katolické rodině a formován v katolickém chlapeckém semináři, to znamená 

v církevní instituci, když v roce 1948 přišel komunismus. Pro mě to byl systém lži, nepravdy, 

nesvobody. Byl jsem vychován k pravdě, k přímosti a rovnosti. Hned od počátku jsem se dostal 

s komunismem do konfliktu. V roce 1952 jsem maturoval. Před maturitou se moji spolužáci 

hromadně dávali do svazu mládeže, aby se mohli dostat na vysokou školu. Zásadně jsem se proti 

tomu postavil a do svazu jsem se nedal. Byl to výraz mého odporu k tomuto systému, k této ideologii.    

MS: Díky své rovné páteři jste trpěl, zatímco ostatní se sehnuli.  

MV: Nedostal jsem se hned na vysokou školu. Byl jsem ve fabrice, poté na vojně. Když v polovině 

padesátých let vlivem maďarských událostí nastalo určité „tání“, po absolvování vojenské služby jsem 

se dostal na filozofickou fakultu. Na teologickou jsem ještě jít nechtěl, protože tehdejší biskupové si 

přáli, aby se nevstupovalo na teologickou fakultu, kterou založil režim, když před tím zrušil všechny 

diecézní církevní semináře. Oni se domnívali, že komunismus bude jen krátkou epizodou. Takže jsem 

čekal, a proto jsem šel zatím studovat archivnictví na filozofickou fakultu Karlovu univerzitu.  
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MS: Podle vás představa vytváření „spravedlivé společnosti“, „nového člověka“, je čirou utopí, jež je 

odtržena od přirozeného základu, a tak vrhá jedince do nové skutečnosti, jež mu škodí.  

MV: Takové názory nemám. Spravedlivá společnost je možná, když je budována na řádu, který 

odpovídá přirozenému řádu, který je pro mezilidské vztahy dán. Solidarita s druhými, respekt 

k důstojnosti každého člověka. Moje maminka mě učila, že lhát se nesmí, krást se nesmí ... A je řada 

obecných mravních hodnot, i když nejsou písemně fixovány, které je nutno zachovávat. Když se 

pošlapávají, pak to jde pomalu se společností ke dnu. Na těchto základních zákonech vyrostla 

demokracie. Když se tyto základy rozpadají, společnost se také rozkládá a ani násilí a moc ji neudrží 

pohromadě ... Komunismus byl budován na zcela jiných základech ... 

MS: Zkrátka - režim postavený na této ideologii je v podstatě zločinný a pomáhá rozkladu 

společnosti?  

MV: To je mi úplně jasné. Víra mi pomohla přežít kriminální systém. Po maturitě jsem si při pouti na 

Lomci u Bavorova v jižních Čechách zaznamenal do paměti větu: „Pokořte se pod mocnou ruku boží, 

aby vás Bůh povýšil, až k tomu přijde čas.“  

MS: Váš život to dokazuje.  

… Ideologie jako náboženství …  

MS: Mnozí lidé se pokořili před jinými, které povýšili na bohy. Sám protestantský myslitel dvacátého 

století Bonhoeffer hovořil, že máme žít bez boha před Bohem, komunismus je považován za sekulární 

náboženství. Jen si vezměte ty průvody s Marxem, Engelsem, Leninem, Gottwaldem, lidé v průvodu 

nadšení a před tribunou jakoby šli na pouť, ovšem byla to pouze iluze …    

MV: Jistě. Komunismus na počátku nasliboval blahobyt, novou společnost, rovnost, budovatelského, 

nového mravního člověka a měl ještě řadu podobných líbivých sloganů. Zapomněl na jednu věc, a to, 

že člověk je nakloněn spíše ke zlému. Neměl žádný „protijed“, medicínu, proti této náklonnosti, 

zatímco náboženství není jen učení „musíš – nesmíš“, ale vedle učení evangelia jsou tu svátosti, 

zdroje boží pomoci, aby člověk mohl podle toho učení žít. Komunismus svou ideologii vnucoval a 

pouze sliboval. Když člověk viděl, že sliby neplní, přestával věřit v komunismus a „lepší zářné zítřky“. 

Trvalo to hodně dlouho, ale sám komunismus zničil důvěru ve sliby a v nový spravedlivější řád, která 

kolem roku 1948 byla, důvěru, že něco nového jako nová „spravedlivá společnost“ může přijít.  

MS: Ano, naše společnost si v porovnání s ostatními zeměmi komunisty zvolila. Zřejmě to byla reakce 

na druhou světovou válku. Lidé to vnímali jako možné východisko, které se jen tak nenabízí.  

MV: Jistě, velkou roli zde hrála psychologie, falešná doktrína, že Sovětský svaz, který už nový řád má, 

nás osvobodil. Byl tu moment vděčnosti. Pak zde byla další věc. Za první republiky měla inteligence 

sociální orientaci a cítění. Na to se zdály být odpovědí přísliby komunismu: „My vyřešíme sociální 

otázku.“ Všechny tyto vlivy dohromady, trochu zjednodušeně řečeno, přispěly k tomu, že lidé 

komunismu uvěřili. Než se však „probudili“, byl zde systém teroru a totality, který je ujařmil a žádný 

odpor nedovoloval.  

MS: Než se lidé ze snění probudili, měli oprátku na krku a někteří Češi ji jim ještě utahovali, aby byla 

pěkně pevná. Zmínil jste skutečnost, že inteligence byla levicově orientovaná a napomohla novému 
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režimu. Mnozí lidé argumentují, že právě minulý režim nabídl „sociální jistoty“ jako sen. Je otázkou, 

jaké to byly jistoty skutečně? To znamená, že zde byla jistota, že všichni budou mít „jistý“ příjem 

z důvodu povinnosti pracovat, sociální standard, … byť někdo to mohl označit za rovnost v chudobě.  

MV: Hesla francouzské revoluce „volnost, rovnost, bratrství“, byla založená na lidských představách a 

myšlenkách, na „řádu“, který si vytvořil sám člověk, bez ohledu na Bohem daný řád, vtisknutý do 

srdce člověka ... Ale nic z toho vlastně za 200 let nezbylo ... Také komunismus, který se sice 

francouzské revoluce přímo nedovolával, přece jen rovnost propagoval. Víme, jak to dopadlo ... 

Známý vtip z té doby říká, že lidé jsou si rovní, ale někteří  jsou si rovnější.  

MS: To je moudrý závěr střízlivého George Orwella.  

MV: Zkrátka komunismus sliboval, člověk na sliby dal. Postupně bylo vidět, že je neuskutečnil. To 

v lidech zničilo aktivní, přímou podporu režimu, až to vyústilo do disidentství, do odporu.  

… Disent …  

MS: Zmínil jste disidenty. Jak na ně pohlížíte? Byli to lidé, kteří si uvědomili stav věcí, měli v sobě 

dostatečně aktivní mravní kompas a dokázali se správně orientovat? Byli to ti, kteří si řekli: „Ano, 

tento režim je … 

MV: … zločinný, …  

MS: … a má cenu mu vzdorovat a nést za to i patřičné následky.  

MV: Přímá otevřená revoluce nebyla možná a nebyla řešením. Byla zde snaha pasivním odporem a 

nespoluprací  režim rozložit ...  

MS: Myslíte si, že kdyby se Československo nezavázalo v roce 1975 v Helsinskách k dodržování 

smlouvy nejen o lidských právech, disidenti by neměli patřičný základ, z čeho vycházet při formulací 

svých stanovisek?  

MV: Jistě, i disidenti dobře věděli, že komunismus žádné zásady práva, žádné sliby ani závazky neplní. 

Bude si je formulovat a formovat, jak bude chtít. Tehdejší představitelé naší komunistické republiky 

to podepsali, ale de facto to nezachovávali. Byli proradní a bezohlední ... 

MS: Myslíte si, že v tomto ohledu představitelé byli pouze ti, kdo sloužili Sovětům? Něco tvrdili a něco 

jiného konali. To znamená, že jazyk v minulosti byl zkažený.  

MV: Podívejte se, oni byli toho názoru, že strana a vláda má pravdu. To, co strana a vláda chce, je 

právem. Z tohoto pohledu je to zvrácené.  

… Exil …  

MS: Lidé, kteří se s režimem neshodli, opustili tuto zemi. Dvěma velkými emigračními vlnami odešli 

z naší země. Jak se díváte na tuto skutečnost? Můžeme říci, že lidé měli možnost volby. Buď žít 

v režimu a „sehnout“ se, nebo realizovat svůj životní plán ve svobodné společnosti.  

MV: Samozřejmě, že byla celá paleta způsobů, metod, jak přežít. Např. že se s režimem spojili, i když 

v něj nevěřili, byli ve straně a dostávali se na místa. Těm zásady, hodnoty jako spravedlnost, pravda 
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nosnou silou nebyly. Ti, kteří neviděli v režimu perspektivu pro svůj život, pro rodinu, pro děti, pokud 

mohli, odešli. I já jsem měl několikrát možnost i nabídky odejít. Radil jsem se s přáteli i v Německu. Ti 

řekli: „Ty jsi v Československu, zůstaň ve své zemi.“ Ačkoliv jsem možnost exilu měl, rozhodl jsem se 

zůstat zde. Cítil jsem to zejména, když jsem se v roce 1964 dostal na teologii, i když to nebylo 

jednoduché, mé působiště však bylo zde.  

MS: Jsou lidé jako kardinál Tomáš Špidlík. Ten odešel v první vlně emigrace. Díky tomu dokázal 

vytvořit úctyhodné dílo, jež dnešního člověka může inspirovat.  

MV: Byla řada lidí, kteří začali studovat v Římě ještě před příchodem komunismu a ti tam pak po 48 

zůstali.  

MS: Sám kardinál Špidlík studoval v Holandsku, v Maastrichtu.  

MV: Mnozí, když měli končit svá studia, slyšeli i z vyšších míst: „Nevracejte se!“ Poslechli tuto výzvu a 

zůstali tam také proto, že si mnozí mysleli, že to bude nakrátko.  

MS: Z hlediska věčnosti to byla to krátká doba, byť to trvalo dvě generace. Je na každém a nepřímo 

mu řečeno: „Člověče, rozvaž, kde bude tvá práce užitečná, kde budeš prospěšný.“ Jsou lidé, kteří říkají, 

že právě ti, jež odešli do zahraničí, šli za lepším …  

MV: Soudím, že je to příliš schematické. Za lepším? Lepší svobodou, za lepší možností rozvinout život, 

a to, k čemu člověk je určen. Nevidím to jen materiálně. U některých to však převažovalo. Myslím si, 

že oni především chtěli systém, umožňující člověku rozvoj a svobodný život.  

… Vyvrácení ideologie …  

MS: Je vhodné se zeptat, zdali si myslíte, že komunistická ideologie utvářející režim byla dostatečně 

vyvrácena událostmi - existencí politiky, kultury, života, který zde občané vedli.  

MV: Disidenti, kteří před r. 1989 byli politickou silou opozice v závěru komunismu, se nechopili moci, 

jelikož neměli program na formování nové doby. Moci se tehdy chopili pragmatici, ekonomisté a ti 

stanovili heslo „blahobyt“. Komunismus blahobyt nedodal. My heslo, které dříve bylo „dohonit a 

předhonit Západ“, nyní budeme realizovat. Oni to sice neříkali těmito slogany, ale ekonomická 

transformace byla touto vidinou.  

MS: Z komunismu se podle vás přešlo do ekonomismu. V otázce hmotné byla ideologie vyvrácena, 

jelikož vedla k neuspokojivému vývoji a zchudnutí většiny.   

… Cesta k otevřené společnosti …  

MS: Americký myslitel Francis Fukuyama napsal v polovině roku 1989 krátký článek v The National 

Interest, kde vysvětlil, že selhaly režimy řízené ideologií. Pro něj jediné možné uspořádání je liberální 

demokracie a kapitalistický řád …  

MV: I liberální demokracie a kapitalistický řád potřebuje duchovní hodnoty. Toto bylo základní 

selhání ekonomistů během transformace. Nyní myslím na V. Klause a jeho kolegy, kteří hlásali 

ekonomickou transformaci. Nedali této době prostor pro duchovní hodnoty. Nemyslím na nějakou 

církevní morálku. Myslím na otázku pravdy, na otázku cti, starosti o obecné dobro, poctivosti a jiné. 

Ty nepoložili do základů. Demokracie vznikla a předpokládala tyto hodnoty, které nebyly nikde 
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formulovány, ale byly zapsány ve svědomí lidí. Demokracie vyrostla na systému v době, kdy tyto 

hodnoty byly živé a byly obsaženy ve svědomí a myslích lidí. Demokracie to předpokládá. 

Komunismus tyto hodnoty zničil. My jsme se otevřely demokracii, ale její duchovní základ nám 

chyběl. Ti, kdo byli orientovaní na ekonomii, na to zapomínali. V roce 1994 jsem byl v televizi 

s Václavem Klausem. On hovořil, jak jsme úspěšně dosáhli transformace. Tehdy jsem namítl, že jsme 

zapomněli na transformaci srdce.  Tím jsem myslel na duchovní hodnoty. On řekl: „Neznám 

transformaci srdce.“ To je pro mě znamení, že celá nová doba a celá ekonomická transformace 

nebyla založena na minimálních duchovních hodnotách, a proto dnes sklízíme plody tohoto 

základního omylu na začátku nové doby.  

MS: Z vaší strany bohužel. Pokusme se, prosím vás, o subtilnější analýzu. Můžeme se tázat, zdali to 

mohlo být jinak? Když komunistická ideologie považovala morálku za nadstavbu? Lidé, kteří se chovali 

čestně, byli režimu trnem v oku.  

MV: Komunisté to obrátili. Ano, byla nadstavbou. Oni říkali, že materiální základna založená na 

výrobních a hospodářských vztazích vytváří morální oblast. To bylo úplně opačně. Chyba, kterou jsme 

v roce 1989 udělali, že jsme neprovedli žádnou analýzu a rozbor toho, co bylo v minulosti. Neudělaly 

se analýzy, proč to nefungovalo, co bylo chybou. Domnívám se, že v chybách, které byly v minulosti, 

se pokračovalo, byť v jiném systému. Byla svoboda …  

 … Budování demokracie a nedostatek analýzy …  

MS: Vraťme se, prosím vás, pane kardinále, k postupné analýze období, vůči němuž namítáte mnohé 

a užíváte kritická slova. Soudíte, že lidé, kteří se dostali k moci a začali pokládat základní kameny 

nového demokratického režimu, neudělali audit toho, co zde minulý režim zanechal.  

MV: To je přesné slovo.  

MS: Východiska Občanského fóra diagnostikují stav společnosti a hospodářství. Zmiňují se o 

mnohočetné krizi. Ať je to krize politická, ekonomická, sociální, ekologická, duchovní, … Byly zde i 

ekonomické analýzy prorežimních i protirežimních ekonomů i jiných sociálních vědců. Snaha o popis 

stavu zde byla.  

MV: Snaha zde byla, ale pojmenovat stav, definovat jej, stanovit a transformovat do politické moci, 

to se zde neudělalo. Ještě bych zde uvedl, že známkou toho, že nám vládli ekonomisté, bylo i to, že 

církve v naší zemi nebyly vzaty ke spolupráci a byly vysunuty na okraj. Tehdy významný politik Václav 

Klaus řekl skupině politiků přibližně toto: „Nesmíme dopustit, aby se církev stala ekonomicky a 

politicky silná.“ Byl to jasný signál vyloučit církev ze spolupráce na budování nového systému.  

MS: Církev se cítila být významnou částí veřejného prostoru, nebyla brána v potaz. K dialogu, který byl 

veden na téma směřování společnosti - jak budování demokracie, tak kapitalismu – dodejme, že když 

někomu dáte majetek, je s tím logicky spojena moc a politici rivala cítí.  

MV: To říkám jasně, i když uznávám, že ani my jako církev jsme nebyli dostatečně připraveni na široký 

prostor svobody a na možnosti aktivit. Je jisté, že i u nás nebylo dosti osobností. Toto vše zde hrálo 

svou roli. Nerad bych obviňoval jen druhé. Rád bych řekl, že jsme sami nebyli zralí a připravení.  
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MS: Kritický pozorovatel by mohl namítnout, že kdyby se vše připravilo důkladně, tak, jak by 

odpovídalo vašim představám, pak věci, které byly během více jak dvaceti let udělány, se ani nezačaly 

řešit. To znamená, že přílišná opatrnost a vyčkávání má své. 

… Obecnou demokracií …  

MS: Navrhoval bych, abychom se po slovech vztahujících se k palčivým východiskům novodobé 

demokratické éry, vrátili k obecnější úvaze o demokracii, kvůli níž jsme se též sešli. Jak se na tento 

politický systém s pohledem teologa a historika díváte?  

MV: Demokracie je jistě zatím nejlepší forma jak organizovat a řídit společnost. Ale je nutné uznat a 

přijmout Stvořitelem dané zásady vtisknuté do srdce člověka, které tvoří zásady vzájemných 

mezilidských vztahů a fungování společnosti. Každý výrobek, který člověk vyrobí, dostane návod, jak 

s ním zacházet, aby dobře fungoval a abychom ho nepokazili. A že by tak komplikovaná skutečnost, 

jako je živý člověk, neměl k sobě žádný návod? Ano, tím návodem „k použití“ je Kristovo evangelium.  

MS: V naší diskusi jste zmínil, že v myslích i srdcích lidí zde byl odkaz na období novodobé historie, a to 

je první republika. Soudíte, že jsme se v ní měli mnoho co učit, nebo má být i výstrahou?  

MV: Rozhodně to nebylo ideální. Takové obecné duchovní zásady. Ty zde byly a platily. Nikdo 

nepopíral, že lhát se nesmí, krást se nesmí. To byl Masarykův slogan. Lidé byli k sobě daleko slušnější 

... 

MS: On říkal: „Nebát se a nekrást.“ Jinými slovy člověk má být čestný a přitom aktivní.  

MV: Tyto slogany jsou zástupná hesla základních duchovních hodnot, které ve svědomí lidí byly 

obsaženy a víceméně platily. Po pádu komunismu se tyto věci nezdůrazňovaly a nekladly se jako 

základ pro hospodářskou transformaci. Když bychom měli vyjít z Masarykova příkazu, že se krást 

nesmí, po roce 1989 se kradlo, a proto, že člověk je nakloněn ke zlému. Z mého pohledu je nutné 

tomu dát zábranu a jasně říci, že toto se nesmí, a udělal opatření, aby se mnohé nedělo. 

… Demokracie a člověk …  

MS: Pokročme dále. Co je důležitou podmínkou demokracie? Jistě je to člověk … To je ten, kdo dává 

impulsy společenství, rozhoduje a posouvá věci dále …  

MV: Pro mne jako věřícího člověka je Bůh Stvořitel. Je to někdo, kdo do srdce člověka vložil řád, 

určité zásady, a ty se beztrestně porušovat nedají. Jsem přesvědčen, že jsme určeni ke štěstí. Aby byl 

člověk šťastný, musí jít těmi cestami, které jsou v lidském nitru narýsovány. Jedna ze základních cest 

je, jak to řekl prof. Schürmann – proexistence. Člověk je stvořen „proexistovat“. To znamená žít pro 

druhého. Neměl by žít pouze pro sebe. Člověk má tendenci – sklon k sobectví ... Ale naše určení, naše 

identita je láska. Člověk se musí i v tomto směru aktivně rozvíjet a společnost musí pomáhat, aby se 

člověk mohl tímto směrem proexistence vydat. Jestliže se tomu nepomáhalo, člověk svým negativním 

sklonům jako lhaní, krádeži, sobectví propadl. Zde nebylo žádné „antidotum“, lék a pomoc, a proto se 

ty negativní věci u nás rozvinuly. Dnes jsou toho plodem všechny korupční skandály v politice i jinde.  

MS: Rozumím vám. Požadavku, aby člověk byl veden touhou udělat něco pro druhého, aby se 

vytvářely slušné sociální vazby, je nutné se učit v rodině. Jistě důležitou roli v tomto ohledu hrají 

autority. Ano, můžeme si vzpomenout na Masaryka, jak shlížel z Hradu. Sám novinář a exulant Pavel 
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Tigrid přiznává, že co řekl Masaryk, bylo svaté. O tom se nepochybovalo. Jeho jednání bylo normou, 

která se následně mnohým lidem usídlila v jejich srdcích.  

… Demokracie, tradice a člověk …  

MS: Dobrá, pro pochopení kvality demokracie je též důležitá tradice. Ta slouží k předání kulturních a 

morálních vzorců následným generacím, po kterých voláte. Jen si to postupně vezměme, anglická 

demokracie se vyvíjí 300 let. Francouzská se vyvíjí 200 let. My jsme měli demokracie všeho všudy 20 

let, před tím jsme žili v Rakousku – Uhersku a poté byla téměř padesátiletá totalitní cézura a následně 

přišel rok 1989. Demokrat se nezrodí hned mávnutím proutku. To je nutné si vzít k srdci. Kdybych měl 

uvést jednoho z podnikatelů, kteří dosáhli velkého úspěchu. Je jím Dalibor Dědek ze společnosti 

Jablotron. On říkal: „Lidé ve společnosti vypadali jako zvířata v zoologické zahradě, když se 

v jednotlivých klecích vytáhnou mříže.“ Zkrátka egoismus, o němž hovoříte, byl logickou součástí 

výbavy lidí. Zkrátka duchovní substance člověka byla narušena a bylo nutné se jí opětovně učit. Jinými 

slovy bylo nezbytné postupné „obnovení“ člověka v rámci pravidel společnosti … Můžete říci, že je to 

běh na generace.   

MV: Máte pravdu. Francouzská revoluce se svými nádhernými hesly neměla základ, protože Boha 

odstranila a na trůn posadila člověka. Člověk je „demiurg“, člověk je vládce, člověk sám dává zákony. 

Žádný „lék“ na sklon ke zlému nebyl. Církev uznává, že člověk je nakloněn ke zlému a že je zapotřebí 

proti tomu brát účinné léky. V církvi to jsou svátosti ... Francouzská revoluce nenechala žádné „boží 

příkazy“. To vše šlo stranou, a proto se člověk pokládal za Pána a vládl podle svých sobeckých sklonů. 

Rozvíjel se „sekularizovaný“, zesvětštělý, „bezbožský“ svět.  

MS: To je problém 20. století. Bohužel ideologie komunismu tomu silně napomohla.  

MV: Z mého pohledu je to pouze dovršení francouzské revoluce v ideologické sféře. Zkrátka člověk 

vládne bez Boha. Máme krásné programy. Protože zde nebyl základ, nebyla pomoc, nebyly svátosti, 

dopadlo to tak, jak to dopadlo.  

MS: Možná bychom neměli opomenout moudrost ve vztahu k morálce, která tvrdí, že každý morální 

imperativ by měl být „futrován“ klackem, nemyslíte?   

MV: Tento názor, který není z bible, nesdílím. Vychází z negativní zkušenosti člověka, ponechaného 

sobě samému ... 

… Hodnoty a otevřená společnost …  

MS: Hovořme ještě o hodnotách, jichž jste se během dialogu dotkl, jelikož je považujete za jeden 

z pilířů otevřené společnosti. V hesle revoluce, které zmínil Václav Havel, jsou obsaženy konstitutivní 

prvky: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“ Bez pravdy člověk … 

MV: … bloudí.  

MS: Když člověk pozná pravdu, ta jej osvobodí, byť ji nemusí přijmout. Proč podle vás tyto hodnoty 

byly vysmívány? Ostatně Václav Bělohradský to nazývá „morálním kýčem“. Je to cosi, co do praktické 

politiky jakoby nepatřilo. Důležitou roli hrají zájmy.  
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MV: V tom je totiž základní omyl, že člověk je pán, že pouze člověk rozhoduje. My jsme odstranili 

někoho, kdo je Stvořitel a kdo vtiskl řád do nitra člověka. Jestliže člověk tento daný řád nerespektuje, 

nutně musí bloudit. Je to i v neživé přírodě, i tam jsou zákony a podle nich se musíme řídit. Když 

motorkář jede na bavoráku, v zatáčce honem snižuje rychlost, protože ví, že by jinak skončil na 

nejbližším stromě. Zde přece platí odstředivý zákon. To je pouze ukázka zákona přírodního. Náš 

„lidský svět“ má též zákony. Ne, že si je my dáváme, ale je nutné přijmout ty, které jsou dány 

Stvořitelem, vtisknuté do našeho vnitra. My se můžeme realizovat, být úspěšní a šťastní jedině, když 

tyto zákony budeme respektovat.  

… Být svobodný v řádu …  

MS: Jsem svoboden, pokud se pohybuji v nějakém řádu. Problém člověka je ten, že zaměnil slovo 

svoboda za libovůli. To znamená, že v roce 1989 došlo ke zmatení pojmů u mnohých lidí. Nemyslíte si? 

Zde opět vyvstane kontinuita z minula.  

MV: Říkám, že člověk byl posazen na trůn, člověk jako „stvořitel“, který rozhoduje. To, co člověk chce, 

je pravdou a je správné. Z tohoto základního omylu pramení i naše situace. To bylo hlásáno již 

filozofickým směrem – deismem - v době osvícenství. Ten Boha nepopíral, ale uváděl, že je daleko, že 

je v ráji. A Země? Tu Bůh nechal člověku, je naší záležitostí. Zde jsme pány my.  

MS: Bůh svět stvořil a poté do něj nezasahuje.   

MV: Právě. To je omyl. Bůh nám dal zákony. Jako dal zákony hmotnému světu, jenž se vyvíjí bez 

nutnosti zasahování člověka, stejně to platí pro zákony o lidském „světě“, které vtiskl do nitra 

člověka. Ty má člověk poznat a respektovat. Vy jste řekl slovo řád. Cílem je poznat řád, do kterého byl 

člověk postaven, který je v něm a který, chce-li člověk být úspěšný a šťastný, musí respektovat. 

Zkrátka z toho musíme vycházet.            

MS: Lidová moudrost říká: „Zachovej řád, řád zachová tebe.“  

MV: Ano, „serva ordine, ordo servabit te“, říkával náš spirituál v malém semináři, když jsme přišli 

pozdě z vycházky.   

MS: Opět jsme u toho, člověk, když je dlouhou dobu v režimu, jenž přirozený řád popírá, často podléhá 

excesům. Již jste se dotkl skutečnosti, že transformace lidem „slibovala“ zlepšení životní úrovně. Jak 

vnímáte orientaci na hmotné statky, kumulaci bohatství jako jednu z hodnot některých Čechů? Někdo 

může namítnout, že bohatý je ten, kdo ví o Bohu, což je obsaženo ve slovu bohatství, ovšem takto o 

otázce bohatství smýšlí asi pouze nutná menšina.  

MV: Člověk je v zásadě orientovaný k Bohu jako ke svému původu a cíli. Jak to říkal velký teolog a 

filozof 5. století, sv. Augustin: „Bože, stvořil jsi nás pro sebe a neklidné je srdce lidské, dokud 

nespočine v tobě ...“ 

MS: Neměli bychom zapomenout na skutečnost, že když si někteří z nás příliš vydělali, rychle zbohatli, 

mnozí z nás to považovali za nespravedlivé … Jak uvažujete, pane kardinále, o hodnotě, která je též 

kamenem sváru v rámci společenského procesu. 

MV: Ani příroda, ani lidský svět není založen na rovnostářství. Ve světě je různost, jsou tu rozdíly, ty 

k životu patří. Jen si vezměte člověka, muže a ženu, jsou rozdílní. A srovnávejte lidi. Jsou různí, 
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s různým nadáním, vlohami a kolik rozdílů ještě je. Chtít to všechno „srovnat“ je nesmysl. A také 

v sociální sféře jsou rozdíly. Vše to srovnat je nemožné. Je třeba akceptovat tyto skutečnosti a 

nezávidět ... To neznamená, že bych nechtěl, aby svět byl spravedlivější a pomáhat těm, kdo jsou 

v nouzi. Ale chtít vytvořit úplně „rovný“ svět je nesmysl. 

… Autority …  

MS: Navrhoval bych, abychom se v našem dialogu dotkli i významu autorit, které mohou podporovat 

jak politický i hospodářský řád. Sám jste po nich nepřímo volal. Měli jsme je, oslovovali lidi a udávali 

tón dění. Počátky přece byly slibné.  

MV: Autority … Člověk a mládež k nim vzhlíží. Jsou to různí lidé, kteří podávají výkony, i politici jsou 

„normotvorní“ činitelé, vytvářejí vzory, lidé se podle nich řídí ... Problém je, že politické autority 

mnohdy neumí řídit ani vlastní rodinu a udržet ji v nějakém řádu. Jak od nich můžeme očekávat, že 

udrží v řádu společnost?  

MS: Dobrá, ale domníváte se, že to platilo u lidí, jako byl Václav Havel?  

MV: Václav Havel byl člověkem, který cítil, tušil a věděl, že řád je utvářen z pravdy a lásky. To bylo 

znamení, že on pro řád smysl měl.  

MS: Soudíte, že pak zde chyběly další elementy, které dávají impulsy pro fungování společnosti?  

MV: Jistě. Jeden člověk je autoritou a Havel dosud autoritou zůstává, ale ona je třeba spolupráce, je 

nutné získat druhé. V monarchii autorita znamená mnoho, ale v demokracii je nutné, aby se lidé na ní 

podíleli společně. Spolupráce na dobru společnosti je jeden z momentů, které demokracie potřebuje. 

Lidé často spolupráci nejsou schopni, brání jim sobectví. Dnes vidíme, že politici a strany jdou za svým 

prospěchem.  

… Demokracie a dialog …    

MS: A co dialog v demokratické společnosti, pane kardinále? Když jdou lidé pouze za svým, mnohdy 

dialog vázne. Sám jste poukázal na skutečnost, že v roce 1989 církev nebyla přijata jako partner ke 

stolu, u něhož se rozhodovalo o transformaci společnosti a hospodářství.  

MV: Dialog je znakem respektu k druhému člověku, respektu k jeho názoru a vědomí, že člověk je  -

jak to říkal Aristoteles - „tvor společenský“. Svou identitu uskutečňuje, naplňuje ve společenství 

s druhým. A to znamená především rozhovor s tím druhým, dialog, obohacení. Znamená to dát 

stranou své sobectví: „Já, já, já …“ Tady ta snaha po naplnění této identity není. Zkrátka chybí láska 

k bližnímu. Vypadá to jako zbožná fráze, ale znamená to, že musíme mít respekt k důstojnosti 

druhého člověka, neboť on má stejnou důstojnost jako já. To je základ naší spolupráce. Můžeme mít 

rozdílné názory, ale musíme s druhým i o nich hovořit v respektu. Měli bychom se snažit o to, 

abychom poznali, co druhý chce, aby byla možná spolupráce. Možná bychom se jej měli snažit i 

ovlivnit, ale dialogem v rámci uznání důstojnosti druhých.  

MS: To je logické. V dialogu jsou přítomni dva, ale mnohdy se u nás vede monolog neboli dialog 

hluchých.  

MV: To je právě známka sobectví …  
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MS: … a nevyspělosti.  

MV: Je to známka toho, co hýbe dnešní společností. Každý chce získat, ukrást si a mít pro sebe. Platí 

to i o moci. Ta usilovná snaha bez ohledu na druhé, je též projev sobectví. Jak v ekonomické, tak 

v politické sféře tu funguje bohužel sobectví.  

… Určeni k demokracii? … 

MS: Když člověk poslouchá vaše slova, se může právem tázat, zdali náš národ je určen pro 

demokracii? Je možná demokracie ve skupině egoistických jedinců?  

MV: Proto, aby demokracie fungovala je základní podmínkou formování, výchova člověka. Od 

nejmenších, od rodiny, kde by se tyto hodnoty měly předávat. Pokud má rodina existovat, musí 

respektovat tyto hodnoty. Měli bychom si uvědomit, že rodina je nejmenší buňkou společnosti. To, že 

zde nejsou tyto hodnoty uznávány, je vidět na rodině samé. Je tu tolik rozpadlých rodin, násilí 

v rodinách, tolik nešťastných dětí ...  

MS: Zkrátka je zde taková hierarchie. Člověk – fungující rodina – zdravá demokracie.     

MV: To je přesně tak.  

MS: Možná bychom měli dodat, že je zde respekt ke stvořiteli.  

MV: Jedná se o formování člověka ať v rodině či ve škole. Podívejte se, například násilí, s nimiž se tam 

mladí lidé setkávají, se přenáší do společnosti. Kluci zabijí babičku pro pár korun … Někdo je třeba 

schopen postřílet druhé lidi z nenávisti. To jsou známky, že zde není respekt k důstojnosti druhého, že 

zde není akceptován fakt, že i druhý má stejnou důstojnost a hodnotu jako já. Člověk se holedbá svou 

svobodou, lidskými právy, sobecky si je přivlastňuje, ale nemyslí na to, že i druhý má stejnou svobodu 

a lidská práva. Jedná se o střetnutí lidských svobod a práv! Bez lásky a dialogu tento střet nevyřešíme.  

… Příliš černé vidění reality? …  

MS: Souhlasím, ale také mne napadá myšlenka, zdali realitu nevidíme pouze černě, protože média, 

která o vývoji společnosti, demokratického řádu informují, prezentují výstřelky. Většinová společnost 

je v „optimu“ a kolem nás je vidět spíše vzestup.  

MV: Pochopitelně to, co zde prezentuji, je globální pohled. Samozřejmě výjimky, kterých je hodně, 

potvrzují toto pravidlo.  

MS: Můžeme podle vás říci, že naše demokratická společnost je ohrožena člověkem neukotveným 

v řádu, nebo si myslíte, že jsou to spíše jedinci, kteří jsou ochotni akumulovat moc. To znamená, že by 

nám hrozilo, že z demokracie by se stala oligarchie.  

MV: Víte, to nejsou jedinci. Je to většina - statisticky to nedovedu vyjádřit - která nemá základní 

hodnoty v sobě. Ve světě se ukazuje, že jsou zde různá církevní hnutí, která berou řád naplno, a 

realizují jej, žijí z něj. Přenášejí jej do ekonomie, politiky, do umění. Ono to funguje. Tento fenomén je 

ukázkou, že je možné budovat nový svět, na základě řádu. Pro mě je to jistá naděje, že je možné žít a 

obnovovat společnost. Jsou to miliony lidí, kteří se v této rovině pohybují.  
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MS: Jsme národ lidí, který má ve svém kódu naříkání. Myslíte si, že pokud situace v naší zemi bude 

neuspokojivá, může toto zapříčinit destrukci režimu, v němž žijeme, který jsme si většinově zvolili?  

MV: Lidé si většinou neuvědomují, kde jsou chyby. Zkrátka většina to neví. Pak mají možnost 

odmítnout systém. Mnohé skupiny si myslí, že monarchie, nebo síla to vyřeší. S tím já nesouhlasím.  

MS: Náš národ však má „své“ sklony. Máme rádi v čele silné osobnosti a utíkáme k nim, než abychom 

pěstovali instituce.  

MV: Člověk je svobodný tvor. Je vhodné, aby hodnoty, které má, vstoupily do spolupráce v politice, v 

ekonomice, aby to začalo lépe fungovat. To znamená na základě faktu, řádu, že člověk je tvor 

společenský, že je tvor, který má být otevřený či ustrojen pro druhého. To je ta PRO - EXISTENCE, o 

níž jsem hovořil. Říkal to již starý Aristoteles. Bible říká, že není dobré, aby člověk byl sám. Zkrátka - 

základy duchovní filozofie nebo křesťanské nauky ukazují stále na jednu věc. Je nutné se otevřít pro 

druhého, respektovat jej, sloužit mu, vést dialog …     

MS: To právě podporuje plnost demokratického zřízení.  

MV: Rozdíl křesťanství a ostatních velkých náboženství je v tom, že křesťanství nenabízí pouze hezký 

program, ale také pomoc. To znamená, že tu jsou svátosti, i když se to ve společnosti nepřijímá. Ten 

fakt zde je. Zkrátka nejen program, nejen krásné ideje, ale též pomoc, aby člověk nakloněný ke 

zlému, mohl to své negativní překonat.  

MS: Člověk má v demokracii volby a může toto odmítnout.  

MV: Když odmítne řád, pozná důsledky odmítnutí. Motorkář, který to v zatáčce osolí, skončí na 

stromě, nebo někde mimo vozovku.  

MS: Bohužel to zaplatí ostatní, ale cynik by řekl: motorkář se stal dárcem orgánů, které slouží druhým.  

MV: Minulé století ukázalo, že toto člověk nerespektoval. Komunismus a nacismus byl toho důkazem 

a kam až to došlo? Hekatomby mrtvých. Toto je ta perspektiva?  

MS: Můžeme-li věřit v nadosobní moudro, které lidi včas zastaví, třebaže proti tomu může být 

vznesena námitka …  

MV: Mé přesvědčení je, že Bůh je láska a člověka má rád. Věřím, Bůh to nenechá dojít tak, aby se svět 

zhroutil tím, že nebude respektován řád. V to věřím, to je má naděje.  

… Kapitalismus …  

MS: Kéž je vaše naděje silná. Nyní bych se obrátil k budování kapitalistického řádu. Je podle vás 

logické, že centrální plánování, které nefungovalo, bylo nahrazeno soutěživým systémem? Jak tuto 

skutečnost vnímáte? Systém všeobecné chudoby byl nahrazen systémem prosperity. Tedy systémem, 

v němž se každý musí o své lepší přičinit sám.  

MV: Jde o to, aby to nebyl divoký kapitalismus. To znamená, aby jedinec nekumuloval obrovské 

hodnoty na úkor druhých. To znamená, že hospodářský řád by měl mít sociální charakter, jak říká 

učení církve. Papež Benedikt XVI. ve své encyklice Láska v pravdě se zmínil o Economia di Comunione, 

to znamená „ekonomie společenství“. O těchto systémech se dnes dělají disertační práce. Projekt 
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spočívá v tom, že podnik má zisk rozdělen na tři části. Jedna část jde na rozvíjení podniku. Jedna část 

je pro chudé. Poslední část je pro výchovu a formaci nových lidí. Toto je nový systém ekonomický, 

který se rozvíjí. Je v začátcích, ale mnozí ekonomové se tomu věnují. Zkrátka měli bychom usilovat o 

kapitalistický systém, ale ne o dravý, bez ohledu na okolí, …  

MS: … s ohledem na člověka, aby věděl, že systém je zde pro něj a ne on pro systém.  

MV: S tím souhlasím.  

… Kapitalismus a obezřetnost …  

MS: Měli bychom říci, že s kapitalismem měli lidé negativní konotace z důvodů komunistické 

propagandy. Kapitalismus kritizoval Marx. Soudil, že vede k odcizení člověka, protože tam je přílišná 

kumulace zisku. Na druhou stranu je velmi produktivní.  

MV: Marx a celý komunismus udělali chybu, že řešení zlého spatřovali ve zrušení soukromého 

vlastnictví. Místo toho měli formovat člověka, vychovávat jej, aby soukromé vlastnictví užíval nejen 

pro sebe, ale též pro druhé. Opět se dotýkáme té PRO – EXISTENCE. Není zde pouze pro sebe, ale pro 

druhé, takto by se to mělo uskutečňovat v realitě. To je vlastně náš osud. 

MS: Ano, jsou lidé, kteří uvažují ve stejné linii. Když poslouchám vaše slova, na mysl mi přichází jméno 

Tomáš Baťa, který si vážil dělníků, snažil se, aby se každý mohl stát podnikatelem. Byl k lidem 

ohleduplný. Není to záležitostí historie, ale i současnosti.  

MV: Jistě, on je jeden z příkladů, jak myslel na své dělníky, stavěl pro ně bydlení. To je to.  

MS: Soudíte, že hospodářská transformace, která zde byla vedena, byla …  

MV: … bez vyššího řádu.  

MS: Neměla vyšší ideu. Její představitelé se pouze snažili vykonat technické kroky v rámci privatizace, 

liberalizace cen, zahraničního obchodu, deregulace odvětví. Jinými slovy - mělo jít o redukci státu, 

který byl příliš objemný.  

MV: Privatizace ano, ale to není rozkrádání. Ti, kteří privatizovali, pak sami rozkrádali. 

MS: Pokud máte člověka, který je egoistický, je to logickým důsledkem východiska, na nějž jste 

poukazoval.  

MV: Právě proto jsem říkal, že transformace žádný řád neměla. Nezdůrazňovalo se, že je zapotřebí 

poctivost. Problém byl, že tuneláře někdy politici kryli. Pro mne je to známka, že neměli na mysli řád, 

morální zásady a dobro pro druhé. Vlastně nepřímo umožnili sobectví a rozkrádání. Kolik materiálních 

hodnot v naší republice je rozkradeno?   

… Skepse či optimismus …  

MS: Je vhodné říci, že účet za transformaci je několik stovek miliard. Ve srovnání s celkovým výstupem 

hospodářství je „drobnou částkou“. Kromě lidí, kteří kradli, zde byli lidé, kteří nekradli. Byli zde a jsou 

zde poctiví lidé, díky nimž je například Praha taková, jaká je. Díky nimž jsme během generace udělali 

několik kroků v dohánění zemí, jež jsme si vytyčili dohnat, přiblížit se jim.  
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MV: Přes obrovské chyby se pokročilo. Avšak nejsem schopen to srovnat.  

MS: Vidíme to, co si mohou dovolit lidé v počátku a nyní … Asi cítíte, že mnohé bylo děláno velice 

rychle, bez důkladného dialogu, bez uvážení. Byl dán prostor šejdrům, lapkům v oblecích a kravatách. 

Jejich činy nebyly důsledně odsouzeny politickou reprezentací. Nebylo řečeno, že krádež je krádež a 

nepravost je nepravostí. Chyby, které se udělaly, nebyly v čas napraveny. Toto ve vás vyvolává neklid?  

MV: I sociální problematika je důsledkem těchto skutečností. Myslím si, že jsme žádný velký audit 

neudělali. Neudělali jsme patřičnou analýzu. Vládnutí jde dál podle stejných principů, v nových 

„šatech“. Jisté věci se řeší, ale v zásadě se pokračuje dál podle starých principů.  

MS: Máme společnost, která nemá sdílenou vizi. Podnikatel by mohl říci, že stát nemá koncepci, kam 

chceme dojít a jaké je místo státu v hospodářství. Jde o to, aby zde byla stabilita či drobné korekce … 

To není centrální plánování, jde o východiska k činnosti. Koncepty v naší zemi sice existují, ale rychle 

se mění a obsah se vytrácí.  

MV: Myslím na nejrůznější oblasti, ať je to doprava, ať je to problém Studénka, …  

MS: … kde došlo ke srážce vlaku neopatrností při stavbě.  

MV: Nebo ať je to aféra s metanolem. Mohl bych pokračovat dál. Je to výraz sobectví, které zabíjí. 

Jedná se o sobectví pro vlastní obohacení, ať to stojí, co to stojí. Podobných věcí je tolik. Nerad bych 

říkal, že je pouze toto, ovšem tyto věci vystupují velmi silně a jsou zřetelnou příčinou mnohých 

nedostatků v hospodářství a mnohých ztrát.  

… Kroky kardinála Vlka …  

MS: Nyní bych si dovolil položit hypotetickou otázku. Jaké kroky byste zvažoval, pokud byste měl 

možnost více ovlivnit dění v této zemi? Jaký by měl být podle vás stát?  

MV: Měla by to být převážně dlouhodobá formace člověka v rámci školství. Říkal jsem to jedné 

straně: „Vy se o své voliče nestaráte. Máte o ně zájem, když jsou volby, aby vás volili, ale pak nějakou 

snahu o formování lidí zde nevidím. Jste institucí, která by měla také vychovávat.“ To se však neděje. 

Zkrátka mělo by se pečovat o školství, o veřejné instituce atd.  

… Angažování člověka …  

MS: Ťukl jste na důležitou skutečnost, z níž čiší egoismus, o němž jste hovořil. Politici potřebují voliče 

pouze na určitou dobu. Je to též způsobeno tím, že sami voliči nejsou ochotni ve stranách participovat 

a z toho pramení bídný stav, který se stal předmětem našeho zastavení. Není to jako za první 

republiky, kdy byl člověk například u národních socialistů, sociálních demokratů. Zkrátka nyní člověk 

necítí potřebu se aktivně zapojit do politického procesu skrze tyto instituce neoddělitelně patřící 

demokracii.  

MV: Ano, necítí potřebu a nutnost participovat na obecném dobru naší společnosti. Volby jsou 

velikým znamením. Tady je nejhorší, že lidé neuvažují. Lidé nevidí důležitost otázky pravdy, 

poctivosti. Zkrátka politici pracují metodami lží i pomluv a lidé to „skousnou“. Proto říkám, že je zde 

nutná formování …  
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MS: Jedním z důvodů našich obtíží je skutečnost, že lidé nezapojují svůj rozum. Jsou snadno 

ovlivnitelní.  

MV: Máte pravdu. Lidé jsou ochotni od politiků „zbaštit“ vše. Neuvažují.  

MS: Podle toho máme stav, jaký máme. Veřejný prostor se stává bojištěm, v němž spíše převažuje 

marketing, jak chytit voliče na „ideje“, a ne jejich konkrétním naplňováním.    

MV: Vnímám to jako marketing, který nemá řád, pravidla a duchovní základ. Tedy to, co odpovídá 

člověku, pravdě. Toto zde není.  

… Nutnost auditu a perspektivy vládnutí …  

MV: Pro správné fungování země je nutné provést velký audit na nějakých grémiích, kde by pro 

společnost, pro stát se toto jasně deklarovalo.   

MS: Lze se domnívat, že každá politická strana, která nyní v roce 2013 kandiduje, má snahu svým 

voličům předložit východiska vládnutí. Vy voláte po analýze, která není politická. 

MV: Ano. Co se stran týče, myslím si, že by měly formovat své voliče v těchto základních věcech.  

MS: To bychom museli mít větší počet straníků. Lidé by měli být integrováni do politického procesu.  

MV: Měly by se rozvíjet i nepolitické instituce, které by fungovaly a pracovaly.  

MS: Pokud je mi známo, na analýze a východiscích politiky například pracuje univerzitní Centrum pro 

ekonomické a sociální strategie při Univerzitě Karlově. To je však malá instituce. Můžeme říci: „Dobrá, 

co si z toho lidé, kteří mají vládu, mají moc, vezmou, je čistě na nich.“  

MV: To je pravda. Měli bychom připomenout, že instituce, které neměly mandát z voleb, Václav Klaus 

odmítal. To je veliká chyba. Myslím si, že by i tyto instituce měly mít možnost do formování způsobu 

vládnutí promlouvat, i když nemají politický mandát.  

MS: Jasně vidíte, že jsou u nás lidé, kteří vám řeknou: „Důležité je držet se principů parlamentní 

demokracie nedávat prostor pro nevolené občanské společnosti.“ My jsme tuto formu vlády přijali za 

svou.  

MV: To je hezké, ale je třeba, aby demokracie byla na pevných základech. Když na pevných základech 

není, …  

MS: … pak je to na písku. Neustále se dotýkáme skutečnosti neexistence demokratů v politice, kteří 

nás reprezentují a určují směr. Ve veřejném prostoru by byly, ale není jim dopřáno sluchu, jsou 

marginalizováni …  

… Přesto v ještě v čase transformace hodnot …  

MS: Měli bychom v našem dialogu uvést ještě jednu skutečnost vztahující se k délce trvání změn. 

Německý sociolog – Ralf Dahrendorf se též zabýval otázkou proměn a řekl prorockou tezi o 

proměnách v zemích, které se vydaly na cestu budování demokracie. Nevím, zdali to budu 

interpretovat přesně, ale pokusím se. Šest týdnů se dělá revoluce, 6 měsíců trvá napsání norem, 6 let 

ustavení institucí trhu a 60 let trvá osvojení demokratických hodnot. Člověk by řekl: „Dobrá, ale vždyť 
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jsme teprve za třetinou. Nač si stěžujeme? Neměla by tato skutečnost krotit naši nedočkavost?“ Na 

druhou stranu je nutné uznat, že jsou meze, při jejichž překročení může dojít k delegitimizaci procesů v 

naší demokracii a hospodářství.  

MV: Čas není rozhodující, ale kvalita času je důležitá. Záleží přece na tom, co v čase děláme. Je 

otázkou, zdali máme správnou orientaci, jestli zbytečně neztrácíme čas.  

MS: Vím, ne nadarmo se diplomaticky říká, že naše republika přešlapuje. I na výkonu hospodářství je 

to vidět. Říkají nám to i statistická čísla. 

MV: Toto „přešlapování“ je škodlivé. Nerad bych si zde ohříval svou polívčičku, ale vezměte si 

restituce. V roce 1991 bylo řečeno, že bude vydán zákon. Politici to stále odsouvali, jelikož si nikdo 

nechtěl pálit prsty. Opět výraz sobectví. Dotlačili to do doby, která je pro jejich řešení nejméně 

výhodná. Nyní Ústavní soud ČR říká: „Musíte to řešit!“ To proto, že obce a města potřebují, aby to 

vyřešeno bylo. Zde však vidíte jen přešlapování.  

MS: Někdo by mohl říci i bezvládí, období skandálů, bezkoncepčních kroků.  

… Mezinárodní rozměr …  

MS: Navrhoval bych, abychom, pane kardinále, vykročili trochu z naší země. Jistě si vzpomínáte na 

heslo: „Návrat do Evropy!“ a světa. Během dvacetiletí jsme se opět stali součástí Západu, kam se naše 

země hospodářsky i kulturně hlásí …  

MV: Já jsem myslel na to, že součástí Evropy jsme se stali příchodem svatých Cyrila a Metoděje před 

1100 léty, jen komunisti nás z ní vytrhli ... Naše země je srdcem Evropy a svou kulturou jsme obohatili 

Evropu ... O tom, se letos hodně mluvilo při oslavě 1150. výročí příchodu našich svatých věrozvěstů ... 

MS: Nemyslíte si, že právě tlak, že jsme v Evropě a naše hospodářství je propojené s hospodářstvím 

jiných zemí, hlavně Německa nás nutí k zlepšování zdejšího prostředí. To znamená, že i kapitalistický 

řád má dopad i na formování řádu demokratického.  

MV: Zde platí konkurence. Chtě nechtě si uvědomujeme, že své jen tak neprosadíme. I v hospodářské 

sféře musíme vidět, co je možné a podle toho se řídit.                

… Pohled zpět a pozitiva …  

MS: Konec našeho setkání se blíží. Pokud bychom měli hovořit o neuralgickém bodu v rámci 

transformace, asi byste uvedl neúctu k člověku, neúctu k hodnotám, které jedince formují, ovšem 

klady jsou zde vidět, nebo ne? Vidíte proměnu mezi lety 1989 a 2013?  

MV: Samozřejmě, že jsou zde klady. Člověk si může volit své zaměstnání, povolání, studium, může 

cestovat, kam se mu zlíbí, to je bezesporu pravda. Může též podnikat, v tom vidím klady a v tomto 

směru nemám žádné pochybnosti. Beze sporu zůstává do značné míry velmi poničený způsob 

myšlení, který je možná horší než zničená ekonomika, kterou je možné přeorganizovat. Lidské srdce a 

mysl nelze tak jednoduše brzy „přeštelovat“, změna bude trvat dlouho, zvláště když snahy o změny 

na tomto poli jsou velmi malé a když si to národ a ti, kdo jsou zodpovědní, neuvědomují. 

MS: Přesto vnímám z vašich slov určitou zatrpklost.  
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MV: Ani ne, mám naději, že nerespektování  nutného řádu nás nakonec přinutí udělat změny ... Bůh 

nechává člověku svobodu, a to i svobodu volit zlo. „Neklepne“ jej hned přes prsty jako policajt. 

Člověk svým jednáním proti řádu si nakonec „rozbije ústa“ a zjistí, že takto to nejde. Bude nemožnou 

situací jednoduše tlačen hledat správnou cestu.  

MS: Dobrá, snad si kritická slova vezmou lidé k srdci, ale co budoucnost … Jak vidíte Českou republiku 

v integrované Evropě a ve světě, který se globalizuje? 

MV: V Evropě je nutná spolupráce. Samozřejmě, když jde o spolupráci, neznamená to pouze, že si 

prosadím své. Člověk musí dělat kompromisy, vést dialog, nebo se dohodnout. To znamená, že 

nedosáhnu všeho, musím vidět perspektivu možného. Jsem přesvědčen, že v tomto je perspektiva. 

Dialog s Evropou vést musíme.  

MS: Kdybych to měl říci trochu jinak. Nestavět se do pozice například Evropská unie vstupuje do České 

republiky, ale že jsme dělným partnerem ostatních.  

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

MV: Mně ta formulace „obnova kapitalismu“ není nikterak přijatelná, protože „kapitalismus“ je 

široký pojem, je to kus ekonomické historie a museli bychom se domluvit, o jaký „kapitalismus“ nám 

jde. Dějiny jdou kupředu a vývoj se nezastavuje. Svobodné tržní hospodářství se sociálním aspektem  

... Ale vaši formulaci nesdílím  ... 

A obnova demokracie? – To je dlouhodobý proces. Podle mně jde o velkou „převýchovu“ lidí, jejich 

myšlení a chování. A o to jsem se snažil jak ve své funkci, tak v malém v každodenním styku 

s obyčejnými lidmi i s politiky a pak i v mediích, zvláště na svých webových stránkách 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

MV: Velmi v malém ... 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nezapříčinilo náhodou 

ono rozdělení eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také opětovného nalezení v Evropské unii?    

MV: Znám trochu společnou historii a především poměrně dobře znám Slováky, často jsem tam 

jezdil, zvláště za komunismu, a mám tam mnoho přátel. Nedivím se jejich touze po nezávislosti. Tato 

složitá otázka se nedá takto stručně odpovědět ...                
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Dialog o transformaci s Janem Sýkorou7,8:  

MS: Když přišel rok 1989, co jste od něj očekával a jak se ona očekávání naplnila?  

JS: Já jsem od patnácti let pracoval jako průvodce turistů na Konopišti  

MS: Nepřímo jste se zapojil do výdělečné činnosti.  

JS: Již v té době to bylo velice zajímavé. Věděl jsem, že bych nechtěl žít v komunistickém 

Československu. Každý den jsem chodil na kurzy angličtiny na britskou a americkou ambasádu. Bylo 

mi to též jasné i proto, že soudruzi mi na střední škole řekli, že by strana nebyla ráda, kdybych zde 

studoval na nějaké vysoké škole. Věděl jsem, že po roce 1989 bych emigroval do zahraničí. Bral jsem 

to tak, že bych zde dodělal střední školu a poté bych odjel pryč.  

MS: Proč takový odpor ze strany soudruhů?  

 JS: My jsme měli na Sladkovského gymnáziu komunisty dosazeného ředitele. Když jste chodil na 

britskou či americkou ambasádu, sledovala to tam Státní bezpečnost, věděli, kdo tam chodí. Bohužel 

jsem se dostal na nějaké seznamy. Rok 1989 byla fantastická příležitost, kterou v té době nikdo 

nečekal, totiž že by se domeček z karet mohl zhroutit tak rychle. Očekávání byla obrovská. Když se 

dívám zpětně, právě díky tomu jsem nemusel emigrovat a zůstal jsem. Začal jsem zde studovat a poté 

se zapojil do budování kapitalismu. Zdali má očekávání byla, či nebyla naplněna? Soudím, že Česká 

republika tedy Československo se obrovsky posunulo a navázalo na …  

MS: … prvorepublikovou tradici …  

JS: Ano, a také na své „geneticko – historické“ předpoklady. Když se podíváte na životní úroveň 

v Čechách versus ostatní postkomunistické země, myslím si, že i v transformačním procesu jsme se 

posunuli a udělali velký kus práce. Z hlediska kvality života v Čechách, ať již jistých makročísel či čistě 

kvality života jsme ne snad dohnali Evropu, ale velice jsme se jí přiblížili. Myslím si, že životní úroveň 

v Čechách, když se to měří ne ve srovnání tím, kolik má člověk barevných televizí, ale kvalitou života, 

ta je v České republice obrovsky vysoká, ba nadprůměrná vůči Evropské unii. Národní tradicí je 

nevěřit si, kritizovat, objevuje se tam sebemrskačství. Čtete novinové články, které hlásají, že jsme 

nezkorumpovanější země, nejzaostalejší …  

MS: Zde záleží na tom, jakou máte srovnávací základnu.  

JS: Zdali se očekávání naplnila, či ne, to netuším, ale i tak se udělal obrovský kus práce. To ale vychází 

z úvah, že Česká republika měla na víc. Měli jsme šanci se opravdu stát Švýcarskem střední Evropy.  

MS: Tygrem, jak nás mnozí v devadesátých letech nazývali. 

JS: Je to tím, že na počátku, když se ptáte proč, je několik základních faktorů.  

MS: K tomu se ale v průběhu dialogu snad dostaneme.  

                                                           
7
 Jan Sýkora *1971 český ekonom, investiční bankéř, partner Wood and Company v níž pracuje od 

devadesátých let.  
8
 Dialog byl nahrán ve čtvrtek 6. září 2012 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Jana Sýkory 

Palladium, Náměstí republiky 1079 /1a  Praha 1, Nové Město. 
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JS: Udělali jsme mnoho práce, ale mohli jsme být dál.  

… Komunismus …  

MS: Dobrá, ale šel bych ještě před rok 1989. Jak jste se díval na komunistický režim? Bylo zřejmé, že 

něco byla ideologie a jiné bylo praxí. Člověk se může setkat s tezí, že komunismus byl zmar.  

JS: Naprosto. Soudím, že je to naprosto zločinná ideologie. Ta, která může fungovat čistě v teorii či 

počítačových modelech. Teorie, která nemůže fungovat v praxi. Co jsme zažívali v praxi, byl totalitní 

zločinný režim založený na kriminálních aktech a zemi jako takovou vedla zločinecká organizace.  

MS: Byla snaha to dovést do beztřídní společnosti.  

JS: To byl nesmysl. Tomu nikdo ani nemůže věřit.  

MS: Po roce 1948 …  

JS: Pocházím z rodiny, kde část mých předků trpěla v koncentračních táborech a z ní část přežila. 

Jestli někdo někdy věřil idejím komunismu, beztřídní společnosti, tak to mohli být lidé, kteří právě 

přežili koncentrační tábor, protože tam zažili extrém naprostého zvěrstva. Zde uvěřili druhému 

extrému. Dovedu si představit, že tu bylo pár lidí, kteří tomu skutečně věřili. Zbytek? To byli gauneři, 

zločinci.  

MS: Když někdo hovoří o „spravedlivé společnosti“ a přiřadí k tomu komunismus, …  

JS: To je zločinné.  

MS: Vážíte si hodně svobody …        

… Kladné strany …  

MS: Když se ohlížíte do minulosti, dalo by se na ní najít něco kladného?   

JS: Možná - a je to hodně spekulativní - lidé nemohli cestovat a byli zde „zamčení“. To znamenalo, že 

lidé měli své chalupy, věnovali se sportu. To také znamenalo, že sami uměli řešit problémy. Když se 

dnes podíváte na českou náturu - to, že se Češi poměrně dobře uplatňují ve světě obchodu, jsou 

schopni řešit problémy spontánně – lidově řečeno: mimo „krabici“. Druhá věc je taková česká 

hravost. My Češi moc nebojujeme. Poslední válku, kde jsme se výrazně účastnili, byla 1610, tedy 

kromě nějakého odboje za II. světové války.  

MS: My se přizpůsobíme, …  

JS: … nebojujeme. Naši lidé jsou hraví. Je tam také švejkovský model. To také znamená, že když se 

podíváte na úspěchy Čechů ve sportu, tak to naprosto neodpovídá tomu, jaká jsme malá země a kolik 

prostředků se do toho investuje. Myslím si, že toto je tradice, …  

MS: … v níž demonstrujeme ochotu podstoupit riziko, …  

JS: To také, a druhá věc je, že za komunistů, když někdo byl dobrý v muzice nebo ve sportu, měl šanci 

se dostat ven. Možná to zaselo určité semínko hravosti a sportu. Paradoxně to, že zde lidé byli 

zamčeni a nemohli cestovat, možná proto jsme jako národ trochu flexibilnější, kreativnější.  
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MS: Když člověk jel na chalupu, byl to únik před politikou. Lidé se nemohli účastnit politického života 

tak, jak by chtěli. Myslíte si, že je to jeden z důvodů, proč lidé, místo aby šli něco dělat, raději rezignují.     

JS: Nyní si zpětně uvědomuji, že nikdo neměl důvod se v práci předřít. Říkalo se, že předstíráme, že 

pracujeme a oni předstírají, že nás platí. Myslím si, že v té době také rodiče trávili svůj čas s dětmi. To 

se pohybujeme v oblasti, která je dobrá pro antropology a psychology, aby objasnili, co se děje 

s výchovou dětí a jejich úspěchem, spokojeností v životě za komunismu a dětí, které jsou 

vychovávány ve svobodné společnosti.  

MS: Mladí lidé si dnes možná vzpomenou na jesle, školky. Dříve byla nucená zaměstnanost …  

JS: To, co jsme zmiňovali, nevidím přímo jako pozitiva, ale spíše jako vedlejší produkty, které ten 

systém sebou nesl.  

MS: Rád bych se zeptal, zdali si myslíte, že byl komunismus ve své podstatě rokem 1989 poražen, 

nebo spíše až rokem 1991, kdy došlo k rozpadu Sovětského svazu?  

JS: Země se nazývaly socialistické s výjimkou komunistické Číny, která je dnes kapitalističtější než 

zbytek světa dohromady, ... 

MS: ... než například Evropská unie.  

JS: Ale i Spojené státy, pokud se díváte čistě na ekonomický profil. Zde se ukázalo, že model, kdy pár 

zločinců uzurpuje moc za cenu potlačení lidských práv, střílení lidí, kteří chtějí přejít hranice. Jednalo 

se o model, který zkrátka nefunguje politicky a ani ekonomicky.  

MS: Vede k ponížení člověka …  

… Funkční model …  

MS: Soudíte, že po roce 1989 byl jediným funkčním modelem kapitalismus, vycházející z volného trhu 

a pluralitní demokracie? V tom čase se část lidí domnívala, že se obnoví zkušenosti z roku 1968.  

JS: Nežil jsem v roce 1968. Bohužel je problém, že vždy je nějaká realita, nějaké vnímání reality a 

vnímání reality s časovým odstupem. To je hodně teoretická diskuse. Myslím si, že jediný funkční 

model je forma demokracie, respekt k lidským právům, svobodám člověka a nějaké formy 

svobodného podnikání, které není dirigováno státem, ale je zde trh – nabídka - poptávka, který by 

měl určovat, co se bude, či nebude vyrábět nebo prodávat.  

MS: To je v Evropě. Sám jste zmínil například Čínu. Ta bohužel demokracii nemá, ale pod rouškou 

komunistické vlády mají kapitalistické zřízení. Čína byla zemí, která v době rozpadu bipolárního světa 

nezaznamenala pokles výkonu svého hospodářství jako země ostatního světa …  

JS: Nejsem expert na Čínu, ale když jsem tam byl, mohl jsem vidět, že co se týče ekonomického 

modelu, je tam kapitalismus volné soutěže a pak je tam část ekonomiky, která je státně 

dirigionistická. Velkou roli tam hrají přátelé systému. Dále je zde technokratická moc, která je 

charakteristická tím, že vyžaduje vlastnictví rudé knížky, ale tito lidé administrují jeden a půl miliardy 

lidí. Aby to udrželi, drží se moci silou a porušují lidská práva. Soudím, že je to technokratičtější model. 

Ten, který se mi velice líbí, je model singapurský. Vezmeme to, že společnost se shodne na jistém 

penzu lidských práv. Poté si řeknou, že „toto jsou správné modely chování, toto nejsou správné 
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modely chování, ty tolerovat nebudeme“. Pravidla jsou naprosto jasně daná a pak je zde stát, jenž je 

řízen do jisté míry jako obchod, který má odpovědnost, ale též definuje, jaké služby stát bude 

vykonávat a snaží se to dělat co nejefektivněji. Je tak odpovědný svým občanům. V Asii je to Singapur 

a v Evropě Švýcarsko …  

MS: Je otázkou, zdali by to lidé zde také přijali.  

JS: To je dobrá věc. V Singapuru je konfuciánský model uvažování. Kdybych se podíval na řízení státu, 

pak kdyby Česká republika byla řízena jako Singapur, centrum moci je na Pražském hradě a zbytek 

ministerstev můžete privatizovat, pokud to mírně přeženu. Bohužel v Evropě je to trochu jinak.  

MS: Já jsem to také zmínil proto, že lidé jsou spokojeni, když mají ekonomickou svobodu, když je zde 

volný trh a kapitalismus, ale když je zde demokracie, politická svoboda, není v plné míře využívána. 

Byli jsme zvyklí, že nám někdo vládne. Tu z Vídně, tu z Východu …  

JS: ... vládli našemu národu. Když se dívám na to, co se děje za posledních pár let, pak díky internetu 

a přístupu k informacím mi přijde, že společnost technologie obrovsky posunuly, ale řízení státu je 

100 – 200 let pozadu. Tento časový rozdíl zapříčiňuje to, že instituce ne ideálně fungují. Dám vám 

příklad. Měl jsem setkání s kamarádem, který řeší situaci jak rozjet síť obchodů a zjišťuje, že v každém 

okrese se tyto věci několikrát opakují - a to naprosto zbytečně, přičemž stát ke svému výkonu a 

službám občanů nevyužívá moderní technologie. To jsou takové věci, které se budou v modelu 

vládnutí hledat. Evropa se sama hledá. Díky krizi vlastně monetární unie nefunguje bez nějaké fiskální 

unie. Nyní se definuje, co vlastně fiskální unie bude znamenat.  

MS: Dobrá, a jak se díváte na „ustavení“ kapitalismu a demokracie? Lidé s novým politickým 

uspořádáním jsou nespokojeni, s nostalgií vzpomínají na „staré pořádky“.  

JS: Myslím si, že je to středoevropská vlastnost, kdy lidé potřebují na něco nadávat. Poté jedete do 

Anglie, a tam budou možná více nadávat na počasí.  

MS: Vždy se vůči něčemu negativnímu budou vymezovat.  

JS: V tom je právě rozdíl mezi evropskou kontinentální a anglosaskou společností, kdy tam to není o 

tom, jak já budu závidět sousedovi a chci, aby mu „chcípla koza“, ale budu spíše přemýšlet a dělat vše 

proto, abych i já měl kozu.  

MS: Zde se snažíme o nivelizaci místo toho, abychom se radovali z různosti, která nás může posunout 

dále.  

JS: Ano, zde je psychologická vlastnost, že lidé nadávají na vše možné a přitom si neuvědomují, že se 

pořád mají velice dobře. Když se podíváme na životní úroveň v Evropě versus zbytek světa, …  

MS: … Evropa je bohatá a socialistická.  

JS: Nyní je otázkou, zdali je to dobře. Podíváme–li se na německý model, který je jistě sociální a co se 

státu týče poměrně dobře řízený. Je tam obrovský prvek volné soutěže. Přijde mi, že tamní vládnutí 

má v sobě selský rozum, a ukazuje to, že jsou dobří administrátoři. Porovnám-li to se zbytkem Evropy 

například s Jihem, tak zjistíme, že se tam žije těžko. Jaká je míra toho sociálna, zdali si to mohu či 

nemohu dovolit? Zde se ukazuje, že některé modely fungují lépe a některé hůře.  
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… Vize …  

MS: Pochopitelně. To je otázka správné volby, která závisí na …   

JS: … mentalitě. Musíme si například říci: „Dobrá, fajn, budu méně pracovat, ale tak se budu mít 

trochu hůře, než ten kdo je ochoten pracovat více“. Toto je rozhodnutí které postrádám v Evropě i 

v České republice … je to leadership. To znamená … 

MS: … tah na branku a …  

JS: … kvalitní osobnost, která přijde s vizí, a stejně tak Singapur z bažiny postavil nejbohatší zemi na 

světě! 

MS: Proč tak daleko? To můžeme jít do Rakouska. To si také nestálo po druhé světové válce dobře.  

JS: Soudím, že je to vždy o lidech, že naši čelní političtí přestavitelé, třeba prezident Havel, který měl 

fantastický morální kredit, ale nemyslím si, že hrál velkou roli. Je otázkou, co my jako Česká republika 

pro ten svět budeme znamenat. Pojďme si stanovit jisté cíle a snažit se k nim propracovat.  

MS: Finové to také dokázali, když se rozpadl Sovětský blok, byť neobnovovali tržní hospodářství …  

JS: Je to o vizi a vůdcovství. U prezidenta Klause při své inteligenci nevidím, že by říkal, že Česká 

republika by měla mít cíl, kde chce v roce 2030 být, čím chce být, … 

MS: Shodou okolností se pan Klaus proti těmto vizím stavěl. Ostatně, v devadesátých letech nebyla 

hospodářská politika v rámci velkých projektů vítána.  

JS: Vím, ale stejně jako firma musí mít nějakou vizi a musí být řízena, tak to platí i pro stát ...  

MS: ... a společnost jako celek!  

JS: Dle mého pohledu lidé mají radost, když někam směřují a dává to smysl.  

MS: Není to poté pouhé přešlapování na místě.  

JS: Zde jsme v Praze a bylo doby dobré, kdyby primátor Svoboda řekl, že by chtěl z Prahy udělat 

například k nejlepší město k životu na světě ...   

MS: … či kongresové město.  

JS: Pojďme si definovat cíle, kam chceme jít. Pak se dá velice dobře sledovat, zdali to děláme dobře či 

špatně, jestli se k tomu přibližujeme, či ne. Myslím si, že když lidé dělají to, co je baví a co jim dává 

smysl, tak jsou při tom spokojenější. Myslím, že kdyby celá země měla vizi, strategii a někam 

postupovala, možná by toho nadávání v hospodě bylo méně.  

MS: Jistě je dobré, když společnost má vzory, které určují směr. Pomáhají nacházet východiska ze 

zákrutů, do nichž se společenství dostalo.  

JS: Ano, s tím naprosto souhlasím.  
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… Stav společnosti …  

MS: Když se díváte zpět, v jakém stavu se podle vás společnost nacházela? Jde o to, že jsme patřili k 

nejlepším z Východu.  

JS: Byl zde takový ten německo – rakouský fiskální model.  

MS: Byla zde rozpočtová umírněnost.  

JS: Země byla málo zadlužená, naopak měla přebytky, jelikož naše dluhy byly menší než pohledávky, 

které jsme měli v zahraničí. Bylo to způsobeno exportním zaměřením. Průmysl žil, ale bylo vidět, že 

zde bylo padesát let devastace totalitními režimy. Na druhou stranu zde byla několikasetletá 

průmyslová tradice, která nebyla plně přetržena, měli jsme poměrně dobrou infrastrukturu. 

Nesmíme zapomenout, že Československá ekonomika byla sedmá největší ekonomika na světě a měli 

jsme druhé největší HDP na hlavu. Byli jsme neskutečně bohatou zemí, která pak ovšem žila 

z podstaty. Komunisté to nestačili naštěstí všechno zničit, výchozí pozice nebyla tak špatná.  

MS: Pouze poté došlo k promrhání šancí. Jak šancí, které tato země měla v letech poválečných, ale i 

v komunistickém režimu a po jeho zhroucení.  

… Trh …  

MS: Jednou z důležitých skutečností je obnova trhu. Je dobré se zeptat, jak vlastně vnímáte projekt, 

doporučení, jenž byl později nazván Washingtonským konsensem. Vycházelo se z toho, že velká míra 

bude nechána trhu a ať jeho síly působí. Do jisté míry to bylo u nás spojeno s heslem: „Vše vyřeší trh“. 

Koncept byl založen na privatizaci, liberalizaci, deregulaci a vyvážené rozpočtové politice.   

JS: Myslím si, že je to správná cesta. U nás byla problémem implementace. Například kuponová 

privatizace byla geniální myšlenka, ale nebyla dotažena do konce. Vyústilo to v bankovní socialismus. 

Tím důvodem, proč to nefungovalo, byla kvalita „corporate governance“ a také to, že když byly někde 

porušeny zákony, tak …  

MS: … nebyly vynucovány.  

JS: S tím naprosto souhlasím. Problémem u nás, a to bylo i dědictví prezidenta Havla, že se navázalo a 

udělala se právní kontinuita s předchozím režimem. Neřeklo se: „Toto byl kriminální režim … Lidé, 

kteří nám vládli, byli gauneři.“ Neříkám, pojďme je zavřít, pojďme udělat vyrovnání. K tomu nedošlo. 

To znamená, že kriminální režim byl vlastně „v pořádku“. Dle mého pohledu je to daň, kterou nyní 

platíme.  

MS: Lidé, kteří měli možnosti rozhodovat v minulosti, se mohli podle vás snadněji účastnit obnovení 

kapitalismu, mohli být účastni v privatizaci.  

JS: To je jedna věc. Druhá věc je, že když tolerujete kriminální chování, a neřeknete, že to je špatně, 

bohužel je dán jistý příklad, … 

MS: … signál, …  

JS: … či nastavujete laťku. Lidé si mohou říci: „Když tito kradli, stříleli lidi a je to bez trestu, já tedy 

budu také někde krást a je to rovněž v pořádku.“   
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MS: Za komunistického režimu toto fungovalo. Morálka nebyla na vysoké úrovni. Ostatně bylo 

nepsaným pravidlem, že se lidé chovali dle hesla: „Kdo nekrade, okrádá rodinu.“  

JS: Dle mého pohledu mělo proběhnout vypořádání s lidmi minulého režimu.  

MS: Kdybychom se vrátili, Washingtonský konsensus jako východisko pro obnovení kapitalismu byl 

dobrý, funkční recept. Nu, ale pokud se člověk podívá na vyjádření lidí jako je Jeffrey Sachs, ten byl 

z počátku velkým propagátorem tohoto konceptu, ovšem následně se stal jeho kritikem, protože 

například v Rusku selhal.  

JS: Dobrá, koncept funguje výborně v teorii. V praxi je problém implementace. Proč to například 

selhalo v Rusku? Většina národního bohatství byla rozkradena.  

MS: Jinými slovy se to nepřizpůsobilo národním charakteristikám.  

JS: Ano, sledovat, zdali je teorie řádně uplatněna v praxi. Princip liberalismu je dobrý, ale když si 

někdo splete privatizaci s naprostou krádeží, je to něco jiného.  

MS: Na základě této smutné skutečnosti může někdo ztotožnit krádeže s liberalismem.  

JS: Krádež je podle mého názoru stále krádež.  

MS: Neznalí lidé si to tak propojí …  

JS: Dobrá, ale pak je nutné vynucení práva a nastavení právního rámce.  

MS: Což může vést ke správné definici slov.  

… Dialog …  

MS: Je dobré se pozastavit u otázky, jak jste vnímal či zpětně vnímáte význam dialogu? Člověk se 

mohl setkat s postojem, že dominantní roli zde měli ekonomové a ostatní sociální vědci nedostali 

příležitost na trhu idejí, který se vytvořil během revolučních dnů.   

JS: Rozhovorů jsem nebyl účasten. Na druhou stranu - systém byl z velké části o politické a 

ekonomické transformaci. Při vší úctě k jiným vědcům … například archeologům, kteří hledají kostry 

předků, střepy … či bádají o vyhynutých dinosaurech …  

MS: Mířil jsem například na sociology, politology, ovšem prostor také nedostali lidé z levicového 

křídla. Můžeme namítnout, že lidé v Ekonomickém ústavu ČSAV a Prognostickém ústavu ČSAV … byli 

ve svých úvahách vpředu. Transformace měla silný otisk myšlení Václava Klause, jenž dokázal své 

názory „prodat“. 

JS: Zde asi měli tu šanci …  

MS: … účastnit se trhu idejí. Šlo i mi o zkvalitnění projektu transformace. Cosi jako současný NERV, ale 

v širším podání.  

JS: V jistém ohledu se do ní mohl zapojit každý. Jestli nyní říkají: „Já jsem si myslel, že bych to udělal 

lépe,“ odpovím: promiňte …  
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MS: Byl to unikátní čas a do jisté míry - pokud se člověk dívá zpět - soudíte, že v rámci „otevřenosti“ se 

udělalo dost?  

JS: Jsem přesvědčen, že se udělalo obrovské množství práce, ale největší problém byla …  

MS: … nedotaženost.  

JS: Hlavně se jedná o nedotažení bankovní privatizace na počátku a zbytečné a mylné vytvoření 

bankovního socialismu. 

… Systém a východiska …  

MS: Posuňme se dále. Rád bych se zeptal, jak vnímáte tezi: „Měníme systém, ne lidi …“ Je zde snaha o 

nastavení pravidel, vytyčení hřiště a neměli bychom se snažit příliš apelovat na to, jak se lidi mají 

chovat. Právě jak se mají chovat, je výslednicí interakcí v hřišti, kde by se mělo hrát fair.  

JS: Jistě, tak by to být mělo.  

MS: To znamená nesnažit se vychovávat člověka, mravně apelovat … Komunisté chtěli také 

vychovávat.  

JS: Zde bych byl pragmatický. Stát může definovat edukační politiku a může definovat parametry, jak 

ten produkt vzdělanosti má vypadat.  

MS: Mě šlo o ty apely. Havel tím byl pověstný, a to pan Klaus nedělá.  

JS: Zde byl obrovský problém, neboť Václav Havel „zabil“ český a slovenský zbrojní průmysl. To mělo 

obrovský dopad a byla to v jistém ohledu škoda.  

MS: Trh hned obsadily jiné společnosti.  

JS: To bylo něco nedobrého. Nevím, zdali někdo spočítal ekonomický dopad. Možná to vypadalo, že 

jsme ti nejmorálnější. Nějaký intelektuál nám zatleskal. Proběhl k tomu jeden článek, ale místo nás 

teritorium obsadily francouzské, americké, ruské zbrojovky.  

MS: Dopad to mělo hlavně na Slovensku na zaměstnanost, …  

JS: … a pouze se tím zvyšovaly transformační náklady. Soudím, že tyto apely nám nepomohly a byly 

v jistém ohledu liché.  

… Kapitál, privatizace a kontexty …  

MS: Rád bych přešel na otázku významu kapitálu. Ekonomové se shodují, že zde jsme byli zemí bez 

kapitálu. Jednou z částí hospodářské transformace bylo dodání kapitálu. Chtěli jsme budovat 

kapitalismus, ten se ale bez kapitálu budovat nedá. O českém průmyslu a hospodářstvím se hovořilo 

jako o podkapitalizovaném. Jak vnímáte význam této složky v kontextu transformace?  

JS: Je zřejmé, že domácí kapitál zde nebyl. Co stát mohl udělat cestou malé privatizace, pár podniků 

strategických společností a formou kuponové privatizace.  

MS: Možná je dobré uvést, že české domácnosti měly kapitál ve formě úspor …  
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JS: Nyní bych řekl zpětně, co stát měl udělat. Stát mohl přitáhnout více zahraničního kapitálu. Stačí se 

podívat na případy typu Volkswagen, Philip Morris. To jsou velmi dobré příklady. Většina zahraničních 

investorů, kteří přišli s cílem dále sem investovat je něco, co jsme měli podporovat mnohem více. 

Měla se dotáhnout kuponová privatizace, zprivatizovat banky. Projedli jsme bankovní kapitál na úkor 

zadlužení. Co se stalo? Firmy, které měly zbankrotovat, v případě, že by banky byly vlastněny někým 

jiným, by zbankrotovaly dříve, ... 

MS: … jelikož by banky neposkytovaly úvěry neefektivním projektům privatizovaných společností.  

JS: Je to jako s léčbou rakoviny. Když na počátku nasadíte agresivnější léčbu, tak pacient má šanci na 

přežití. Všechny ty ČKD, ...  

MS: … Poldi Kladno, Škoda Plzeň …  

JS: … o pár měsíců déle vyplácely mzdy, ale poté stejně zbankrotovaly a náklady jsme nesli na svých 

bedrech. Když se podíváte na Škodu - která dle mého pohledu by na světovém měřítku neměla šanci 

uspět. Pustili jsme kapitál a automobilový průmysl nám pomáhá v rozvoji hospodářství a benefituje 

z této privatizace. Druhá věc je, že stát neměl zadlužení projídat, naše zadlužení bylo malé. V době 

počátků transformace se mělo investovat do infrastruktury. Kdyby se řeklo, že zde budeme mít 

nejlepší infrastrukturu v Evropě, půjčíme si klidně od domácích obyvatel či v zahraničí a postavíme 

zde páteřní síť dálnic, železnice a další infrastruktury. Nastartovalo by to ekonomiku, vytvořil by se 

multiplikační efekt a dnes bychom byli výrazně dál.  

MS: Je třeba, aby představitelé naší republiky předvedli jasný tah na branku. To je záležitostí vizí. Není 

to však plán na čtyři roky, jak se to u nás dělá, ale na desetiletí.  

JS: Soudím, že je to o kvalitě politiků.  

MS: Ano, také jste poukázal na privatizace společností, které byly prodány zahraničním investorům již 

v počátku devadesátých let. Podniky šly konkrétnímu investorovi a nešlo se cestou kuponové 

privatizace. Tyto podniky nebyly zprivatizovány lidmi z tábora Václava Klause, neboť ti zdůrazňovali 

ekonomickou logiku věcí. Sluší se připomenout, že právě někteří z nich byli z dialogu o transformaci 

vytlačeni a onálepkováni jako „zpátečnici“. Co se týče konceptu privatizace jako takové. Sám jste říkal, 

že zde bylo několik druhů privatizace. Pokud se řekne slovo privatizace, lidé si asociují kuponovou 

privatizaci s negativním zbarvením. Když se na to díváte zpětně, soudíte, že kuponová privatizace byla 

dobrým řešením, ale nepřinesla kýžený kapitál na rozjezd společností.  

JS: Myslím si, že díky kuponové privatizaci, kdy všichni najednou dostali a národní majetek se 

spravedlivě lidu přerozdělil. To politicky umožnilo dělat další reformy. Byl to „úplatek“ společnosti, 

aby podporovala další reformy.  

MS: V roce 1948 byl zabaven a znárodněn majetek a nyní je to hromadná redistribuce. Přichází 

otázka, zdali to přineslo kýžený efekt.  

JS: Bylo to součástí několika dalších kroků. Kromě kuponové privatizace „bez problému“ probíhaly 

restituce, kterých zde bylo relativně málo, protože když je zde konkrétní vlastník, chová se lépe než 

stát.  
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MS: Jsou i výjimky, ovšem v celkovém pohledu to platí. Je vhodné připomenout, že pan Klaus šel 

cestou spíše kuponové privatizace a pozastavil privatizaci podniků zahraničním investorům …  

JS: Kdybychom měli jít zpětně, neměl si stát nechat kontrolní podíly v bankách. Psala se léta 1993 – 

1994. Kdyby banky byly privatizovány, ubíralo by se to jiným směrem, protože banky ovládaly 

největší privatizační fondy, hledaly by pro ně maximální zhodnocení a pravděpodobně by dotahovaly 

privatizaci dalších společností. Místo toho musely být banky zachráněny státem. 

MS: Důležitou roli měly fondy …  

JS: Docházelo k tomu, že buď fondy nebyly špatně řízeny a poté se dostávaly do rukou konkrétních 

vlastníků. Tam docházelo k akumulaci kapitálu na úkor ostatních drobných investorů.  

MS: Člověk se může setkat s postojem, že pokud by se nejprve začalo privatizací bank, pak by propad 

hospodářství byl daleko větší.         

JS: Na počátku by byl asi větší, ale celkové náklady by byly podstatně menší.  

… Krádež … 

MS: Jakou roli podle vás hrálo nešťastné rozkrádání? 

JS: Na počátku toho tolik nebylo. K čemu došlo? Při přebírání privatizačních fondů tam docházelo 

ke krádežím majetku na úkor ostatních akcionářů a ze strany těch, kdo okrádali ostatní ke kumulaci 

majetku a bohatství.  

MS: S krádežemi jsou spojena jména jako pan Kožený. Lze soudit, že kdyby bylo včas zasaženo, kdyby 

státní orgány byly akceschopné, nedošlo by k promrhání kapitálu a transformace by neměla na sobě 

taková stigmata?   

JS: Určitě ano, bohužel v té době řada “krádeží” byla krádežemi v morálním smyslu, ale právo ještě 

nebylo přesně definováno či uplatňováno.  

… Banky a systém …  

MS: Je vhodné se zeptat, jak vnímáte genesi bankovního systému. Před rokem 1989 se předpokládalo, 

že zde bude dvoustupňová bankovní soustava. Stát bude mít jak komerční bankovnictví, tak centrální 

banku. Jak podle vás přispěl velký počet bank k transformačnímu procesu? Z počátku zde bylo pár 

státních bank, které doplnily desítky drobných institucí, které posléze stejně byly z trhu vytlačeny. Do 

jisté míry tyto banky pomáhaly financovat počátek obnovy kapitalismu a podílely se na iluzi, že 

transformace bude rychle zvládnuta.     

JS: K čemu došlo, bylo „projedení“ bilancí bankovních domů. Banky financovaly transformaci. 

Nemyslím si, že všechny úvěry byly dány podvodem, ale bylo zde pár úvěrových podvodů. Spíše šlo o 

neznalost a banky zde půjčovaly na projekty, kam nikdy neměly. Logicky špatné dluhy šly na vrub 

státního rozpočtu. Beneficientem byli ti, kteří si peníze půjčili, či to částečně byla společnost, která 

tento úvěrový polštář užila proti nárůstu nezaměstnanosti.  

MS: Abychom se „vyhnuli“ velké nezaměstnanosti, tak banky půjčovaly i na nedobré projekty.  
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… Banky a restrukturalizace firem …  

JS: A lili jsme peníze do firem, které by si zasloužily zbankrotovat.  

MS: Člověk se v diskusi o transformaci hospodářství může setkat s postojem Dušana Třísky, jak říká, že 

většina podniků - asi 80 procent - mělo zbankrotovat. Pouze pětina měla přežít.  

JS: Nevím, zdali nutně zbankrotovat, ale rozhodně by se měly restrukturalizovat či změnit svou 

produkci.  

MS: Domníváte se, že restrukturalizace měla být vedena v počátcích novými vlastníky či za účasti 

státu? 

JS: Myslím, že stát by toto neměl řídit.  

MS: K tomu do jisté míry došlo, když v roce 1998 přišla do Strakovy akademie hlavním vchodem vláda 

Miloše Zemana. Představitel ministerstva průmyslu a obchodu ministr Miroslav Grégr byl v této věci 

velmi aktivní. Vybral důležité podniky, v nichž by měl pomáhat s restrukturalizací stát.  

JS: Novinové články a prohlášení ministra Grégra a Miloše Zemana budily pozdvižení a posilovaly 

levici. Na druhou stranu - ve svých krocích byla paradoxně nejpravicovější vládou. To proto, že dělala 

největší podíl privatizace. Tím, že zprivatizovala banky.  

MS: Ona ale neměla jinou možnost, jinak by banky skončily v nucené správě centrální banky.  

JS: Ano, ale kroky, které udělala, byly velice pravicové.  

… Centrální banka …  

MS: Za stav bankovního sektoru odpovídá ze zákona centrální banka. Rád bych se zeptal, jak vnímáte 

postavení České národní banky, protože ona svou štědrou licenční politikou přispěla k tomu, že zde 

vznikla …  

JS: … řada nových bank. Asi ano, ale na počátku jsme se to všichni učili. Myslím si, že účet za 

zachránění drobných bank byl podstatně menší než za zachraňování Investiční a poštovní banky a 

větších bank.  

MS: To se psal přelom tisíciletí.  

JS: To, že banka vydala o pár licencí více, než by měla. Zde centrální banka fungovala poměrně dobře.  

… Kapitálový trh …  

MS: Při této příležitosti bych položil otázku týkající se kapitálového trhu. V normálních ekonomikách je 

zdrojem financí pro rozvoj společností. U nás takovou podobu nemá. Je to cosi umělého. Jak vnímáte 

jeho vznik? U nás byl ustaven jako výsledek kuponové privatizace.  

JS: Kapitálový trh má plnit dvě základní funkce. Jednak je jako zdroj kapitálu a má stanovovat na 

základě nabídky a poptávky férovou cenu obchodovaných instrumentů. Bohužel zde kapitálový trh 

neplnil svou prvotní funkci jako zdroj kapitálu. Podíváme-li se do Polska, tam to funguje a podíváme-li 

se do České republiky, tam to nefunguje. 
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MS: Co je hlavní příčinou nefunkčnosti?  

JS: Proč to funguje v Polsku? Poláci reformu, kterou pomáhal utvářet Jeffrey Sachs jako poradce, 

začali dělat komplexně. Zde uděláme nějaký model regulace. Zde budou fair – play podmínky. 

Budeme řešit penzijní reformu. To znamená, že zde budeme mít silnou institucionální bázi domácích 

investorů, kteří v prvé řadě budou investovat do polských podniků. Máme zde populaci, která ráda 

obchoduje. Také máme poměrně vysokou míru inflace a vysoké úrokové míry a banky příliš nepůjčují. 

U nás máme konzervativní, spíše německý spořící přístup. Druhý důvod je ten, že u nás banky nebyly 

předlužené, měli jsme lepší makroekonomické podmínky. To znamená, že se lidé mohli financovat 

z bank. Ovšem je zde otázka, proč by chodili na kapitálový trh? Neměli jsme také penzijní reformu a 

silné domácí institucionální investory.  

MS: Co se týče penzijní reformy, nemáme ji ani do dnešních dnů.  

JS: Toto jsou základní parametry, proč to u nás nefunguje, a bojím se, že nikdy fungovat nebude.  

MS: Proč taková skepse? To znamená, že se kapitálový trh v České republice je minulostí a bude 

například celoevropský?  

JS: Když zde bude nějaká česká firma, která bude chtít kapitál, půjde na trh mezinárodní. Jedná se o 

společnost vyvíjející software AVG. Ta například půjde na NASDAQ do New Yorku. To jsou ty 

technické společnosti. Ostatní společnosti půjdou do Polska.  

MS: To znamená, že zde u nás možná zůstane Burza cenných papírů Praha jako organizace. Nebude 

se jednat o kapitálový trh v tom pravém slova smyslu, ale pouze obchod s akciemi.  

JS: Ano, tak tomu je.  

MS: Není to náhodou škoda?  

JS: Je to škoda. Máme dva problémy, jeden je, že neproběhla penzijní reforma a druhý, že po výměně 

Klausovy vlády, … 

MS: … tedy za Tošovského vlády a vlády sociální demokracie.  

JS: Veřejnost vnímala, že kuponová privatizace nebyla úspěšná a je to u nás spojeno s krádežemi. 

Kapitálový trh, to jsou přece krádeže. Tím pádem v době sociálních demokratů nepřipadlo v úvahu, že 

by bylo něco privatizováno přes kapitálový trh. To znělo pomalu jako nadávka.  

MS: Pomyslný červený hadr na býka.  

 JS: Oni se domnívali, že je to červený hadr na voliče. V tom je rozdíl s Polskem, kde stát si ten 

kapitálový trh hýčká, protože ví, že se přes něj dobře privatizuje. Zpětně tak není důvod … 

MS: … rozvíjet kapitálový trh.  

JS: To, co se zde povedlo, je ČEZ, za Grégrovy působnosti. Zde se vytvořil monopol národního 

favorita, …  

MS: … jenž do dnešních dnů není plně zprivatizován.  
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JS: Co je důležité, je akt, že z toho tato země do dnešních dnů benefituje. Není důvod, aby takovýchto 

konglomerátů nebylo více. Mohli jsme mít šampiony v plynárenství, v poštovním odvětví, letiště aj. 

Titulů by tedy mohlo být více.  

MS: Opět promarněná příležitost.  

JS: Určitě.  

MS: Jak jste se díval na fakt, že jsme vyšli z kuponové privatizace jako držitelé největšího počtu 

cenných papírů na hlavu?  

JS: To byla historická anomálie, kde řada titulů musela z burzy zmizet a zmizela …  

MS: … přirozeným procesem.  

JS: Byla zde koncentrace vlastnictví.  

… Gramotnost …  

MS: S dobrou správou financí je nutně spojena znalost. Rád bych se zeptal, jak vnímáte finanční 

gramotnost v České republice?  

JS: Bohužel je velice nízká. Je to dáno historickou genezí. Český národ je spíše spořící než investující. 

Druhou věcí je ta, že lidé mají špatné zkušenosti s investicemi a jsou proto velice konzervativní.  

MS: Pokud člověk zkoumá finanční gramotnost, vzniká logická otázka, jak se mohla dobře zvládnout 

kuponová privatizace, když lidé prakticky neměli zkušenosti? 

JS: Na druhou stranu dostali něco „na hraní“ zcela zdarma.  

MS: Malý český kapitalista bude mít akcie.  

JS: Je to cosi, co trvá. Myslím si, že k tomu vzdělávání bude teprve docházet, a to v příštích letech.  

MS: Je to běh na generace.  

JS: Ano, je to generační záležitost. Druhá věc je, že teprve nyní se dostáváme do japonské dekády, 

kdy se dá očekávat, že Evropa v příštích deseti letech nebude růst, či spíše bude stagnovat. Vzestup 

národního důchodu bude kolem nuly. Máte velice nízké úrokové sazby a státy dále tisknou peníze. 

Provádí se „mutualizace“ dluhu. Měny, ať již je to Euro, budou trochu ztrácet kupní sílu. Tím pádem 

lidé budou muset odpovědně přistupovat ke svým úsporám a začít se ptát a uvažovat, zdali jim dává 

smysl, aby měli peníze za nulový úrok v bance, či že by s tím mohli dělat něco jiného.  

MS: Lidé, kteří na privatizaci finance získali, nedokázali s nimi adekvátně nakládat.       

JS: To nebyly velké částky.    

MS: Za tisíc korun třeba desetinásobek.  

JS: To ano, ale v objemu je to vyšší než nic, ovšem není to něco, co by bylo zásadně významné. 
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MS: Neohrozí například špatná znalost financí i rozhodování v rámci penzijní reformy, o které - jak 

uvádějí sociologická zkoumání9, ví málo lidí.  

JS: Bohužel se zdá, že připravovaná penzijní reforma, není skutečnou reformou a opětovně bude 

dalším plytkým pokusem.  

… Omyl …  

MS: Rád bych se zeptal, jakou vidíte největší chybu například ve vládnutí? Co se přihodilo během více 

jak dvaceti let? Uváděl jste nedotažené kroky.  

JS: Zde byl problém v bankovním socialismu a také neprivatizaci bank na počátku devadesátých let. 

To byla alfa a omega. Druhá věc je kvalita lídrů na politické úrovni. Možná i chyba v systému. Nevím, 

zdali bychom postoupili dále s formou většinového systému. Zde je problém nestability vlád, jelikož 

poměrné zastoupení vyjde 100 na 100 a pár přeběhlíků určuje jejich osud. Možná by byl šťastnější 

většinový systém či silnější prezidentský systém. To je dnes, co by kdyby.  

… Budoucnost …  

MS: Jak vnímáte budoucnost této země? Jsme geograficky ve středu Evropy, ovšem nedokážeme 

z toho patřičně těžit v tom dobrém slova smyslu. Setkal jsem se s názorem, že Česká republika je 

přívažkem Německa pomyslnou 17 spolkovou zemí. Cosi se doveze, něco se zde udělá. Poté se to 

vyveze. Naše hospodářství je silně závislé na vnějším ekonomickém prostředí. Jak vnímáte budoucnost 

české země. Pokud se zde bude vládnout, jak se vládne?  

JS: Jistě by ohledem do budoucna bylo pěkné, kdyby zde byly vize.  

MS: Nezávislý pozorovatel může tvrdit, že politici vize mají, pouze je nerealizují.  

JS: To je otázka. Myslím si, že budoucí úspěch Čechů bude determinovat několik faktorů. Jedna věc 

bude vize této země, dále infrastruktura - ať již fyzická, nebo nefyzická. Tím myslím vzdělanost, 

kvalitu života. Domnívám se, že budoucí úspěch závisí na kvalitě lidí.   

MS: Také na vyjednávací schopnosti.  

JS: Ano, ale to je determinováno kvalitou lidí. Také je to o tom, jestli zde budeme umět vychovávat 

talenty, hýčkat je, či talentovaní lidé budou odsud odcházet.  

MS: Další exil. Lidé se tak budou rozhodovat: mám se snažit a pracovat pro zemi, kde máme vládu, 

jakou máme?  

JS: Nemyslím si, že budeme mít prezidenta s rohy a díky tomu nastane masový exil.  

MS: Zaplať Bůh, že nevidíte budoucnost tak temně. Na druhou stranu máme otevřené hranice a lidé 

mají možnost volby.  

                                                           
9
 Na tento průzkum uveřejněný v Českém rozhlasu upozornil v pravidelném Auditu Jan Macháček. Pouze 14 

procent lidí má dle svého pohledu dostatek informací. Téměř dvě třetiny reformě nerozumí. 
http://respekt.ihned.cz/audit-jana-machacka/c1-57576850 rozhlas. 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1112240    

http://respekt.ihned.cz/audit-jana-machacka/c1-57576850
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1112240
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JS: To není o tom, jestli si budu myslet, že ten zvolený - ať již je to prezident, nebo ministerský 

předseda - je s prominutím totální pitomec. Je to i o kvalitě života, která zde je. Jedná se o 

infrastrukturu škol, zdravotnictví. Zde, myslím si, je obrovská šance sem talenty stahovat. Česká 

republika je nádherná země a má infrastrukturu. Uvedu příklad. Například rovná daň. Na tom není 

přece nic špatného, aby Česká republika měla ambici být Lucemburskem či Švýcarskem střední 

Evropy a stahovat sem talenty, služby, kapitál.  

MS: Bohužel představitelé státu mají asi jiné preference.  

JS: Politici na sebe nadávají, že jedni chtějí zvyšovat daně, druzí je chtějí snižovat. Paradoxně pro 

investory je nutná stabilita systému.  

MS: Problém je, že oni je chtějí jeden den snižovat a druhý den zvyšovat a stabilita je ta tam. Lidé poté 

nevědí, co si z toho vybrat.  

JS: Pro investorská rozhodnutí je nejhorší nestabilita. Když mám dané parametry, tak je nemohu 

rychle měnit.  

MS: Jako člověk řídící tuto investiční banku Wood and Company jste s tímto nešvarem konfrontován.  

JS: Ano, naše holdingová matka je v Lucembursku.  

MS: Dobrá, pokud si tyto věci nevyjasníme, …  

JS: … budeme přicházet o příležitost, která by zde mohla nastat, kdybychom zde měli jasné prostředí, 

které má za cíl stahovat investory, kvalitní lidi za stanovených podmínek. Je otázka, kdy státní aparát 

bude pracovat na tom, aby experti přišli, a nebudou muset půl roku čekat na jistá povolení. Myslím si, 

že bychom byli mnohem dále.  

MS: Myslíte si, že v některých částech společnosti se mentalita lidí patřičně neprojevila. Máme stát od 

toho, aby nám sloužil, a ne od toho, abychom sloužili jemu.  

JS: To je skutečný problém, to je problém západního světa s výjimkou pár zemí, do jisté míry jde o 

problém celého světa.  

MS: V hovoru jste zmínil Singapur.  

JS: Je pár dobrých zemí, kde stát je skutečně službou občanům. Bojím se, že většina státních úředníků 

si myslí, že občané tam jsou pro ně.  

MS: Děkuji Vám za vaše podněty k tomuto tématu.  

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

JS: Za posledních dvacet let se snažím aktivně účastnit budování podnikatelského prostředí.   

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

JS: Ano.  
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MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nezpůsobilo rozdělení 

eliminací slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci Visegrádského 

společenství a také opětovného setkání v Evropské unii?                

JS: Byla to škoda, ale na druhou stranu emancipace Slovenska mu přinesla obrovský růst.   

 

    

Dialog o transformaci se Zdeňkem Součkem10,11:  

MS: Jak vnímáte rok 1989? Jaké naděje si s ním spojujete a jak se případné naděje naplnily?  

ZdS: Rok 1989 chápu jako návrat normálních poměrů do naší země. Mé naděje, že se skoncuje s 

komunistickou zvůlí a komunistická strana pomalu ztratí na významu, se bohužel nenaplnily.  

MS: Začněme na malém městě. Je známo, že události spojené s příchodem demokracie, si lidé v 

Poděbradech připomínají …  

ZdS: V roce 2009 bylo svoláno vzpomínkové setkání. Bylo to proto, že před deseti lety, v roce 1999, se 

uskutečnila podobná akce, na níž měl podíl Roman Vlasák. Pozval všechny lidi, o nichž věděl, že 

pomáhali rozhýbat revoluci.  

MS: Zde bylo ustanoveno Občanské fórum, které dopomohlo k politickým změnám v tomto lázeňském 

městě. Jak jste vnímal ony události, spontaneitu… Bylo mi devět let a vzpomínám si, že zde byl 

pořádán lidský živý řetěz - šel od nádraží. Jak vnímáte onen tehdejší vývoj ve městě?  

ZdS: Z mého pohledu to šlo docela rychle.  

MS: Jsme blízko Prahy, část lidí tam dojížděla za prací.  

ZdS: Spoustu lidí nejdříve napadlo, zda se společnost změní, zda se cosi stane, co se vlastně děje … 

Všichni se sebrali a jeli do Prahy. Přijeli s novými informacemi. To byl katalyzátor dalšího vývoje. 

MS: Nehrál v tom význačnou roli zahraniční rozhlas jako Svobodná Evropa, BBC, Hlas Ameriky?  

ZdS: Zahraniční rozhlas napomáhal, abychom jsme byli v obraze. Věděli jsme, co se děje. Celá řada 

věcí se dala předpovídat. Pouze bych řekl, že nevím, zdali to dnes lidé přiznají. Rozhodně jsem si 

nemyslel, že by to šlo tak rychle, že by se najednou něco stalo. Soudím, že ani ti ostatní o tom nebyli 

přesvědčeni, a proto to všechny trochu zaskočilo. Z počátku - první týden po 17. listopadu, nevěřili 

tomu, že se skutečně děje to, co si přáli, že by se něco mělo změnit. Viděli v tom ojedinělou akci, ba i 

provokaci.  

                                                           
10

 Zdeněk Souček *1952, český učitel, ředitel Základní školy v Libici nad Cidlinou, působil jako městský zastupitel 
za Občanskou demokratickou stranu.     
11

 Dialog byl natočen v neděli 6. března 2011 v odpoledních hodinách v prostorách Lázeňské kavárny Na 
Kolonádě, Poděbrady.   
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MS: Je to jako bublina, která nakonec splaskne, …  

ZdS: … a nic z toho nebude. Pochopitelně, jelikož je to těžko přenosné. Režim - jeho represe byla tak 

silná, že lidé nepochybovali o tom, že by se měl zhroutit.  

MS: Nesmíme zapomenout, že v Sovětském svazu byla od roku 1986 realizována perestrojka a 

glasnosť.  

ZdS: To bylo takové divadlo. Soudím, že to nic neznamenalo. Teprve dnes se dozvídáme o roli 

Michaila Gorbačova v perestrojce, což vše způsobil. Dnes čtu o tom, že byl jedním z těch, kteří spolu 

s Reaganem pohřbili komunismus. Gorbačov původně nechtěl jít touto cestou. 

MS: Jeho původní záměr byla reforma, chtěl dát systému jinou tvář.  

ZdS: Problém byl, že reformoval „nereformovatelný“. Tady tomu všichni věřili, že se jedná o určitou 

reformu. Nakonec se ukázalo, že se tento systém reformovat nedá. Došlo k jeho zhroucení. Řekl bych, 

že spousta lidí tomu nevěřila, že se tento systém zhroutí, a proto byli v počátku překvapeni.  

MS: Člověku vyvstává otázka, zdali to náhodou nebylo neinformovaností i neuvědomělostí.  

ZdS: Někteří lidé neměli možnost získávat relevantní informace odjinud, než z oficiální propagandy.  

MS: Informací bylo ze západních médií dostatek.  

ZdS: Ta každý neposlouchal. Osobně bych řekl, že většinová společnost to neřešila. Neříkám, že to 

odsuzovala, ale nepřijímala to.  

… Deformace …  

MS: Byla zde pasivita.  

ZdS: Ano, poddajnost, pasivita, byla v naší společnosti obrovská.  

MS: Také bychom mohli uvést schopnost ohnout se, přikrčit se…  

ZdS: Ta zde byla přítomna ve velké míře.  

MS: Poté vzniká otázka, jak se na tomto dá budovat společnost?  

ZdS: Špatně. To je ostatně vidět. Tyto vlastnosti lidem zůstali a mají je pořád. To je tak normální. V 

každé společnosti je normální, že se musí nalézt ti, kteří jsou ochotni do změny vložit cosi svého a 

nějak věci posunout.  

… Otázka lidí …  

MS: Dobrá, ale první republika byla postavena na osobnostech …  
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ZdS: Ano, ale asi to byla jiná doba. Bylo to způsobeno tím, že informace se šířily pomaleji, názory se 

měnily pomaleji, všeobecná informovat nebyla taková, jako dnes. Lidé rychle neměnili jen zažité 

hodnoty, které byly mravním základem společnosti. Bylo to cosi, proti čemu se nedalo jít. Na tom 

bylo vše postaveno. Osobnosti si svůj status vydobyly za jistou dobu. To nebylo hned. Měly tak 

přirozený respekt. Když půjdeme do roku 1989, nakonec se jednalo o osobnosti, které onu změnu 

udělaly. Většina lidí se na tom nepodílela a čekala, co se stane a následné možnosti využila. Jsem 

přesvědčen, že tak tomu je vždy.  

MS: Soudíte, že dějiny utvářejí osobnosti … Kam jdou ony, tak tam následuje zbytek společnosti.  

ZdS: Prodlužme to, osobnosti vytváří doba. Osobnosti, které doba vytvoří, ji posléze změní. Tak to 

samozřejmě je. Musíme k tomu přistupovat tak, že celé lidské společenství, stejně jako všechny živé 

systémy, které jsou na planetě Zemi, jsou založeny na tom, že každý systém má určitou strukturu, 

nějak funguje. Vzájemně jsou tam rozděleny jednotlivé úkoly. Jednotlivé elementy vytvářejí k sobě 

zpětnou vazbu. Pokud existuje zpětná vazba, tak má systém možnost rozvoje. Jeden člověk znamená 

v systému součást, která do celku zapadá, plní tam nějakou funkci, ovšem sám jedinec v podstatě nic 

nezmůže. Tento systém „vygeneruje“ osobnosti, má na to potenciál. Nemůže to být každý, nicméně 

osobnosti se vygenerovaly díky systému, v němž právě byly, a který čerpá také z toho, co bylo před 

tím. Je zde společenské vědomí, které určuje další generaci.  

MS: Jinými slovy, lidé za první republiky se formovali během Rakouska – Uherska.  

ZdS: Ano …  

MS: Zde se dostáváme k tomu, jaké osobnosti měl minulý režim? Většinou to byli lidé, kteří se vezli ve 

stranickém výtahu.  

ZdS: Jistě tam byly osobnosti, které se v ničem nevezly, které poté vystouply …  

MS: Máme na mysli signatáře Charty 77.  

ZdS: Například. Dnes to zní trochu posměšné, „být chartistou“. To přece byli lidé, kteří neváhali svou 

existenci …  

MS: … obětovat pro ideály …  

ZdS: … pro ostatní. Dnes se to trochu zlehčuje, ba zesměšňuje. Pro mnoho lidí to má pejorativní 

význam. To přece není pravda. Byli to lidé, kteří se nebáli obětovat své pohodlí i existenci proto, aby 

podpořili společenské změny. Oni dobře chápali, co mají činit osobnosti. Jedna ze základních 

vlastností takové osobnosti je také odvaha. Pokud chcete vytvořit takovou osobnost, tyto věci musíte 

dát dohromady. Nestačí odvaha bez vzdělání a nestačí vzdělání bez odvahy. Jen si spočítejte, kolik lidí 

může zmíněné podmínky splňovat. Musí se sejít ve správné době. Musí mít i další dispozice k tomu, 

aby tou osobností byl: umět se vyjadřovat, mít schopnost strhnout lidi. Nelze se divit, že osobností je 

málo. Vnímám to jako normální, běžný jev.  

MS: Gaussova křivka je v tomto ohledu nemilosrdná …  
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ZdS: Nemůže jích být tolik. Osobnosti utvářejí dějiny. Poznají se, když přijde příhodný čas. Znám 

několik lidí z té doby, kteří se předtím nejevili jako nějaké zvláštní osobnosti. Jednoduše se to v nich 

hromadilo. Ve správný čas se projevili, jelikož to v sobě měli, pouze pro to nebyly dosud vhodné 

podmínky či doba, aby to dali najevo. Když uzrál čas, projevili se správným způsobem. Správně se 

postavili do čela změn, vedli ostatní patřičným směrem. Něco pomohli uspíšit či tomu dát vznik …  

MS: Katalyzovat to.  

ZdS: Ano a poté třeba zmizeli.  

MS: Tím i připomínáte osud mnohých politiků a veřejně činných osob, kteří byli za minulého režimu v 

disentu. Z počátku i Havel nebyl známou osobou.  

ZdS: Nejen ti. Mám na mysli i občany z Poděbrad. Vzpomínám si na spoustu lidí, kteří se v ten správný 

čas dokázali správně projevit. Učinili správná rozhodnutí, podpořili věci svou autoritou, kterou měli z 

práce či jiných aktivit, v nichž své postoje projevovali. Oni cítili, že splnili svůj úkol a počali se pak opět 

věnovat jiné práci, rodině …  

MS: I politika je přece práce …  

ZdS: To ano, ale spousta lidí neměla možnost se ve svém oboru vyvíjet. Nyní viděli příležitost. Oni ke 

změně přispěli, urychlili ji, a poté se opět věnovali oboru, který byl jejich smyslem života. Nemůžeme 

jim to mít za zlé. Naopak, musíme jim poděkovat a hluboce se před nimi sklonit, jelikož v pravý čas 

dokázali sílu své osobnosti, věnovali své kvality ve prospěch změny.  

… Impuls osobností …  

MS: Domníváte se, že právě díky těmto osobnostem ona politická, společenská změna v roce 1989 

byla tak hladká?  

ZdS: Jsem o tom přesvědčen. Každá změna proběhne pouze tehdy, když má společnost dostatek 

takovýchto osobností, které jsou schopny se postavit do čela a svou autoritu dát k dispozici pro 

změnu.  

MS: Je dobré zmínit, že v Polsku sestup systému trval roky, v Maďarsku trval měsíce, ve východním 

Německu týdny a u nás dny.  

ZdS: Podívejte, je to logické. Události u nás na něco navazovaly a na něčem stavěly. Ono začínat a 

dělat něco jako první, je vždy těžší. My jsme již mohli čerpat z jejich zkušeností. Již Poláci, …  

MS: … kde byla Solidarita …  

ZdS: … Němci začali dříve než my. Jen si vzpomeňme, jak přijeli do Prahy a počali přelézat zeď jejich 

velvyslanectví. Byl to výraz nespokojenosti.  

MS: Praha byla zvláštním bodem …  
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ZdS: Ano, a do jisté míry hrála pouze pro sebe. To je ale jedno. Zkrátka - k některým událostem došlo. 

My jsme k dílu přistoupili až v době hroucení. Nevím, zdali jsme očekávali, že k něčemu dojde. 

Osobně jsem tomu nevěřil, nicméně naděje zde byly. To je jeden rozměr. Druhou věcí je, že sama 

protistrana - představitelé režimu - věděli, že se již nedá udržet. Ještě před půl rokem by si mysleli, že 

ano. Soudím, že se pak soustředili hlavně na to, aby předání moci proběhlo hladce a aby na tom příliš 

netratili.  

MS: Problém byl, že stranické špičky byly bez potenciálu. Sověti je opustili. To proto, že byly závislé na 

příkazech z Moskvy.  

ZdS: Můžeme říci, že nevěděly, co mají dělat. Mezi nimi se vyskytla spousta osobností, které se 

projevily v pravý čas, které dobře věděly, co mají dělat, zachránily se a ještě dlouhou dobu byly 

aktivně činné a dlouhou dobu prosperovaly ze změny, která byla původně namířena proti nim.  

MS: To proto, že dokázaly svléknout kabát.  

ZdS: Ano, dokázaly dobře zhodnotit situaci. Podle mého názoru zhodnocením situace bylo také to, že 

doba dozrála k nekrvavému předání moci. Nešlo se tomu ubránit.  

MS: Soudíte, že takovým člověkem byl Marián Čalfa?  

ZdS: Například.  

MS: Byl to on, kdo dokázal zajistit kontinuitu.  

ZdS: Hned byl předsedou vlády. Osobně bych se s takovou změnou nemohl srovnat. Tento člověk to 

dokázal a celkem měl zvláštní schopnosti.  

MS: Jak vnímáte jeho roli?  

ZdS: Nechci jej hodnotit. Nemám dostatek informací. Neměl jsem tolik zkušeností, a proto jsem to 

hodnotil tak, že na tom člověku musí být cosi bezcharakterního. Na druhou stranu - v něm musel být 

velký potenciál. Velmi dobře dokáže manipulovat s lidmi, řídit je, vyjednávat, jelikož se dokázal 

umístit v novém systému a být tak oblíbeným. Můžeme se na to dívat tak, že to dělal z vlastního 

prospěchu. V podstatě právě tito lidé to dobře odhadli a navíc měli sílu i schopnosti. Oni přispěli k 

tomu, že vše proběhlo nenásilnou, nekrvavou cestou, že to skutečně byla „sametová revoluce“. 

Možná, že nakonec pan Čalfa sehrál pozitivní roli, protože daný přechod umožnil a urychlil jej. Také 

nebyl kladen odpor. Nebyl důvod násilím přebírat moc, nic takového nenastalo. Vše šlo hladce, 

všichni se domluvili. Všichni rozuměli tomu, že se odehrává přirozené vyústění něčeho, k čemu se 

schylovalo delší dobu a že se tomu nelze vyhnout, a proto bych znova zdůraznil, že kdybychom byli z 

toho východního bloku první, tak by vše bylo asi horší. Nevěřím dokonce tomu, že by u nás ke 

změnám došlo. To proto, že Češi na to, aby šli první, nebyli připraveni.  

… Rozdílnosti …  

MS: Ano, jsme národem kompromisů, máme povahu Josefa Švejka …  
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ZdS: Nevím, zdali Švejka. Soudím, že se nám Švejk uměle podsouvá. Tak tomu úplně není. Myslím si, 

že Švejk zase takovým zbabělcem nebyl, jako je celá řada lidí kolem nás.  

MS: Pochopitelně, že Švejk je karikatura.  

ZdS: Jistěže, Švejk byl také osobnost, pokud bychom vyšli z našeho dialogu o osobnostech. Charakter 

zdejších lidí je takový, že si drží své jistoty do konce, nehodlají z nich ustoupit, nehodlají se veřejně 

angažovat, jelikož by to pro ně znamenalo riziko například v jejich osobním postavení. Myslím si, že to 

vychází z časoprostorového umístění českého národa. Je zřejmé, že vás obrovským způsobem 

determinuje prostředí, v němž vyrůstáte. Determinuje vás krajina, v níž žijete, kde jste se narodil. 

Švédové i Norové rozhodně nejsou takoví, jako jsou například Řekové, Italové. Kdyby toto nechtěl 

někdo pochopit - ať stráví rok v Norsku, nebo naopak rok v Itálii či v Řecku a pochopí to okamžitě. 

Musí mu být jasné, že prostředí, krajina, podnebí, množství slunce, hraje silnou roli. My Češi jsme zde 

tak dobře umístněni, že přírodní podmínky jsou ideální a nenutí obyvatele k odvážným činům. Mají 

zde lidé patřičné snahy? Lidé se zde dobře uživí, dobře se jim daří, mají podmínky, které jim umožní 

se dobře prosadit, uplatnit, ale o jistoty zde obava již je. Není to zde úplně ideální. Spousta věcí se 

zase musí vydřít na rozdíl od toho jihu. Nerad bych zde rozvíjel teorie, které nejsou na vědeckém 

základě.  

… Hrdinové …  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, zdali my Češi potřebujeme pro své společenské „fungování“ hrdiny.  

ZdS: Jistě, každý národ potřebuje hrdiny. Když je nemá, tak si je vytvoří. To je úplně jasné.  

MS: Domníváte se, že mezi těmi hrdiny kolem převratu byl Václav Havel.  

ZdS: Podívejte, Václav Havel je dost diskutovaná a podivuhodná osobnost. Mám k němu tisíc a jednu 

výhrad, a přesto se domnívám, že byl tím hrdinou. Byl to ten správný hrdina, na správném místě. To 

proto, že se postavil do čela změny a dal jí své jméno, svou podobu.  

MS: I slogan, …  

ZdS: Havel na Hrad, což se poté naplnilo.  

MS: Také: pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.  

ZdS: To je slogan, jenž byl podroben spoustě kritiky, hodnocení. Spíše bych přemýšlel o sloganu 

„Havel na Hrad“, jenž nebyl vymyšlen jím, ale jenž se dost často užíval. Poté se užíval i v obměně 

kdokoliv na Hrad. Bylo potřeba heslo, které by revoluci tmelilo a hnalo dopředu. Toto bylo jedno z 

nich. Pamatuji si na situaci, kdy jsem se také zúčastnil některých událostí. Dokonce jsem se postavil 

do čela.  

 

 



 

78 
 

… Cesta do Moskvy …  

ZdS: Odjel jsem v prosinci na týden do Moskvy. Bylo to dlouho naplánované. Přihlásil jsem se tam na 

stáž, pracoval jsem na Univerzitě Karlově. Moji kolegové se hlásili na různé stáže a nikam je nevybrali. 

To proto, že bylo bláznovstvím ucházet se třeba o Spojené státy. Řekl jsem si, že když již nám má 

univerzita něco zaplatit, vyberu si zajímavou exkurzi do Moskvy. Vybrali mě, pak došlo ke známým 

událostem, já jsem letěl na stáž. Musím říci, že to bylo pro mě hodně zajímavé.  

MS: Přijel jste do nové republiky.  

ZdS: Odlétal jsem, když již bylo rozhodnuto. Vracel jsem se zpět letadlem z Moskvy a se mnou v 

letadle letěla celá řada lidí, našich pracovníků v Moskvě, kteří se sem vraceli po dlouhé době. Vím, že 

se mnou letěli lidé, kteří nebyli v Československu třeba rok a půl. Neustále nerozuměli tomu, co se u 

nás děje. Pořád si mysleli, že je to taková legrace, takový výstřelek. Nyní řeknu jeden moment: na 

letišti jsme přišli k pasové kontrole, prošli jsme kolem okýnka s pasy a čekali jsme na zavazadla. Tam 

byl veliký plakát Havel na Hrad. To se mi vybavuje, jako by to bylo dnes. To byl přesně ten okamžik, 

jenž těmto lidem doslova vyrazil dech. V ten moment pochopili, že se cosi stalo. Nemohli tomu uvěřit.  

… Václav Havel …  

ZdS: Havel byl symbolem revoluce. Zvládl to dobře a je hrdinou. Znova zdůrazňuji, že ne se všemi 

jeho projevy a kroky jsem souhlasil. To je jedno. Tenkrát hrdinou byl. Všichni, kteří jej dnes kritizují, 

by si měli říci, co oni tenkrát dokázali, jak se dokázali postavit tomu režimu.  

MS: Havel toho mohl dosáhnout, jelikož byl vězněn, že psal své hry, eseje, které byly oceňované v 

zahraničí. Kolem sebe utvořil rozsáhlou skupinu lidí, kteří byli i během politické proměny angažováni. 

Kdybych to řekl trochu přízemně, Václav Havel se stal dobrým vývozním artiklem pro ostatní svět.  

ZdS: Dá se samozřejmě říci, že tvůrci nové společnosti jej využili … To proto, že byl dobrou značkou. 

Tak tomu je.  

… Osoba z minulosti …  

MS: Hovořilo se též o Alexandru Dubčekovi. Byl to člověk spjatý s rokem 1968 …  

ZdS: Vím, že tenkrát byl Dubček symbol něčeho, co bylo násilím potlačeno a nyní by se to znovu mělo 

projevit. Dubček měl ten nedostatek, že se jako Havel neprojevoval. Sice byl také perzekuován, ale 

protože tenkrát něčím byl, tak mu režim škodil, nicméně se k němu tak tvrdě nestavěl.  

MS: Ano, byl to on, kdo podepsal pendrekový zákon z roku 1969.  

ZdS: Dubček se proto s Václavem Havlem vůbec nedá srovnávat. Dubčeka nemohli plně využít ti, kteří 

do změn r. 1989 mohli mluvit, rychle totiž pochopili, že to s Dubčekem již nevyhrají, kdežto s Havlem 

ano.  
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… O revoluci …  

MS: Pootočme stránku. Předmětem našeho dialogu je přeryv, velká společenská změna. Co soudíte o 

takových událostech, jako revoluce. Z dějin jich známe několik. Jistě si vzpomeneme na Velkou 

francouzskou revoluci, je spojena s triádou hodnot rovnost, volnost, bratrství. Tyto hodnoty by se 

mohly nalézt i v naší revoluci, třebaže s tou francouzskou se nedá rovnat.  

ZdS: Sama francouzská revoluce byla obrovskou událostí, která dějiny Evropy ovlivnila. Byla to 

skutečně revoluce, která měla obrovské následky, a proto si ji lidstvo tak pamatuje. Sám nevím, do 

jaké míry ovlivnila události u nás. Soudím, že tento velký národ s obrovskou historií významně 

ovlivňoval dějiny světa. Lid Francie povstal, dral se ke svým právům podle svých možností. Byla to 

událost, která ovlivnila celý svět. Revoluce se odehrávala v situaci, kdy však Evropa byla svým 

způsobem stabilizovaná. V případě událostí konce osmdesátých let minulého století se rozbíjely dva 

bloky. Situace ve světě byla někde jinde než tehdy. Nebyla tak labilní, aby hrozila válka.  

MS: Ano, věci byly rozhodnuty směřováním bloků.  

ZdS: My nejsme velký národ, jenž by dokázal dělat velkou revoluci. Pokud zde byl nějaký motivační 

faktor, jelikož lidé chtěli revoluci, tak to bylo spíše to, že jsme byli pod nadvládou, útiskem většího 

státu, národa, jenž nás nutil k tomu, abychom byli jeho vazaly. Všichni jsme zde cítili - protože izolace 

nebyla taková, abychom nevěděli - že je brzdou našeho rozvoje, našeho pokroku, tedy i našeho 

blahobytu. To bylo zřejmě důležité. Soudím, že to nebyla revoluce uvnitř jednoho státu, kde jedni 

mají úplně jiné potřeby i očekávání od života a usilují zničit druhé, kteří jim v tom brání. Zde se 

revoluce odehrávala uvnitř a byla namířena proti vnějšímu nepříteli, jenž byl v té době oslaben. Díky 

jeho oslabení revoluce mohla začít. Pořád v lidech byla nenávist vůči systému, jenž vycházel z toho, že 

to zde ovládali Rusové a před tím Němci. Podle toho zady vypadal život, lidi byli nuceni k poslušnosti, 

loajalitě. A to chtěli odstranit.  

… Komunismus a kontexty …  

MS: Hovořili jsme o osobnostech utvářejících veřejný prostor v minulosti a během zjitřené doby. 

Neměla by být opomenuta otázka, jak se díváte na realizovatelnost ideologie komunismu, který byl 

revolučně zaváděn a víme, jak to končilo …  

ZdS: Komunismus je nerealizovatelná utopie. O tom jsem přesvědčen. Tuto ideologii však, jako 

líbivou, využívají ti, kteří chtějí „ohlupovat“ nevzdělaný lid a získat tak moc a bohatství jen pro sebe. 

Je to nebezpečná ideologie.  

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

liberální demokracie?  

ZdS: Bohužel z dnešního pohledu ne. A to je škoda. To vnímám jako promarněnou šanci.  

MS: Domníváte se, že předání moci ukázalo na kultivovanost českého a slovenského národa?  

ZdS: O tom jsem přesvědčen.  
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… Politika k přihlédnutím k životnímu prostředí …  

MS: Pokročme dále. Co pro vás v minulosti znamenala politika, jak se následně proměnilo vnímání 

politiky po roce 1989? Byl jste člověk politický …  

ZdS: Politicky jsem se neprojevoval.  

MS: Snažil jste si hledět své profese pedagoga i oblasti životního prostředí.  

ZdS: Pocházím z konzervativnější rodiny, i když můj otec byl v KSČ po roce 1948, tak jej v roce 1969 

vyloučili. Byl jsem tím trochu poznamenán, i když ne tak mnoho, nemohu si na nic stěžovat. 

Vystudoval jsem biologii a vždy jsem se jí věnoval. To je natolik zajímavý obor, že jsem byl na něj 

velmi zaměřený. Věnoval jsem se také pedagogické profesi. Pokud někdo utíkal na chatu, na 

zahrádku, tak utíkal do „biologie“. Domnívám se, že jsem byl vždy takový. Zajímalo mě, co se děje 

okolo, a tak jsem se angažoval v ochraně přírody.  

MS: Životní prostředí bylo a je dost význačné téma. Povědomí o nutnosti ochrany přírody vzrostlo.  

ZdS: Zde byla taková situace, že se režim tvářil, jak ochranu přírody dobře zajišťuje. Měl na to dobré 

zákony, ale nezajišťoval ji vůbec. Docházelo ke drancování přírody, neboť hospodářsky jsme byli na 

huntě. Komunisté tento přístup potřebovali, aby se udrželi u moci. Oni potřebovali cokoliv. Někde 

něco zničit, tak to nebyl žádný problém.  

MS: Toto slovo jsem zmínil proto, že lidé například v severních Čechách byli znepokojeni, jakým 

způsobem je s životním prostředím nakládáno.  

ZdS: Revoluce 1989 stavěla na tom, že toto vše se změní. Václav Klaus měl přece takový projev v 

prvním týdnu revoluce v roce 1989, v němž právě upozorňoval na špatnou situaci, co se stavu 

životního prostředí týče. Angažoval jsem se v oficiálních strukturách. Nebyl jsem příslušníkem 

nějakého alternativního hnutí. Státní orgány ochrany přírody byly ve státní správě a ta měla systém 

spolupracovníků.  

MS: Vy jste byl jedním z nich.  

ZdS: Angažoval jsem se v aktivu státní ochrany přírody a bylo to tam zvláštní. Komunisté museli 

vykázat, že cosi podobného existuje. K různým zásahům se lidé vyjadřovali. Když byli dostatečně 

šikovní, tak oficiální struktura musela ustoupit. Daný projekt se udělal tak, aby to pro přírodu nebylo 

tak škodlivé. V některých situacích, které nebyly tak důležité pro „budování blahobytu“ v této 

společnosti, komunisté ustoupili. Takováto vítězství byla pro mě satisfakcí, že se daří něco uchovat. 

Věřil jsem, že i díky mému působení příroda přežije toto období. Věřil jsem, že tento druh správy 

nemůže vydržet a zůstat na věky. To bude můj vklad lidem do budoucna. Nevím, možná jsem to 

neměl dělat. Možná jsem měl někde vystupovat odvážněji. Byla to má reakce na zdejší situaci. 

Soudím, že spousta lidí mě z té doby pamatuje a ví, jak jsem se zde pro přírodu angažoval, chtěl jsem, 

aby byly dodržovány zákony.  

MS: Byly však zákony ve vztahu k životnímu prostředí dodržovány? Nebyla to pouhá propaganda?  
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ZdS: Byla to absurdní situace. Byly zde zákony, které se vůbec nedodržovaly. Když někdo chtěl, aby se 

zákony dodržovaly, tak jej za to potrestali.  

MS: Nebyl to náhodou pohyb na hraně?  

ZdS: Proti režimu jsem na veřejnosti nějak aktivně nevystupoval.  

MS: Politiku vnímáte jako cosi, co je běžnou součástí života, je to služba lidem.  

ZdS: Samozřejmě, celou dobu jsem cítil, že jsem jeden z těch, kteří by se měli ozvat. Postupem jsem k 

tomu sbíral odvahu. Nikdy jsem se sobě nezpronevěřil. S režimem jsem vědomě nespolupracoval. 

Když přišel okamžik změny, tak jsem věděl, že cosi musím udělat, a nemůžu stát stranou. To mi bylo 

naprosto jasné. Z toho vychází moje aktivity v prvních dnech té revoluce. Jinak jsem patřil také mezi 

ty, kteří zde něco udělali a poté se stáhli znovu do své práce. Až teprve s určitým časovým zpožděním 

jsem do politiky vstoupil. Zase to chtělo svůj čas, aby mi to vše došlo.  

MS: Někdo se rychle nechá opojit mocí, saturuje své ego a nehledí na to, kvůli čemu byl do funkce 

zvolen. To může být viděno jako nastoupení cesty zkázy.  

… Demokracie s přihlédnutím k revoluci a kontexty  …  

MS: Otočme list. S politikou a ideologiemi bytostně souvisí politický režim - a to demokracie. Jak o ní 

uvažujete? Člověk se může setkat s definicí, že užívá neutrálních procedur, které napomáhají řešení 

sporů, napětí.  

ZdS: Demokracie je systém, který umožňuje rozvoj osobnosti člověka a dává mu dostatek příležitostí 

pro vlastní realizaci. To samo o sobě není lehká záležitost a celá řada lidí to nedokáže zvládnout. 

Proto je potřeba pro demokracii mládež vychovávat a vzdělávat, aby se později nebála svobody a 

možnosti volby.  

MS: Když budeme diskutovat konkrétní otázky praktické demokracie. Jak vnímáte spontánní budování 

například Občanského fóra na celostátní úrovni? Jak vnímáte vznik politických stran?  

ZdS: Občanské fórum bylo tehdy jedinou možnou alternativou rozvoje občanské společnosti a 

nahrazovalo vlastně politickou stranu. Ta se musela jednou rozdělit, to vyplývá z podstaty 

demokracie a vznik politických stran tehdy proběhl podle mě velice elegantně ...  

MS: … a jak k jejímu utváření přispěly Poděbrady?  

ZdS: Myslím si, že zde v lázeňském městě Poděbrady, mělo Občanské fórum obrovský význam. Dnes 

toto mnoho lidí interpretuje různými způsoby. Vzniklo zde několik takových struktur. Nebyla to pouze 

jedna. Problém je, že se v podstatě nikdy nedokázaly spojit. Mohu něco říci k tomu, co jsem zažil, a to 

bylo Občanské fórum, které se ustanovilo krátce po 17. listopadu. Snad 24. listopadu 1989. Zde v 

bytě pana doktora Friče, chirurga. Vzniklo to tak, že několik lidí, o kterých on a jeho známí věděli, že 

mají správné názory, bylo kontaktováno. Ke mně přijel na kole Pavel Adam, učitel z gymnázia. Já jsem 

před domem hrabal sníh. Přijel jsem z Prahy, kde jsem se byl podívat, co se vlastně děje. Navštívil 
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jsem tam studentské centrum. Pravil mi: „Zakládáme Občanské fórum v Poděbradech, dostav se v 

určitý čas k doktorovi Peteru Fričovi.“ Přijel jsem na místo, byli tam i další lidé. Založili jsme Občanské 

fórum. Účastnil se toho i docent Vladislav Malát, jako vůdčí osobnost poděbradské politiky v období 

obnovy demokracie. Přítomni byli také pan doktor Frič, Miroslav Tomek, první starosta Poděbrad, 

jenž vyšel z demokratických voleb a další. Dohodli jsme se na některých aktivitách – nedělním živém 

řetězu a pondělním setkání občanů před školou Na Valech, v souvislosti s generální stávkou.  

MS: Dalším místem setkávání bylo u lázeňského domu Libenský …  

ZdS: Ano, bylo tomu tak, nicméně první masovou akcí byla až při setkání Na Valech. Setkání u 

Libenského, kterého jsme se též zúčastnili, bylo připravováno jinou strukturou, s níž jsme byli v 

kontaktu. Bylo to první takové vystoupení, to je nutné zmínit. Spousty lidí tam nebyly. Občané se 

tomu vyhýbali a byli zmatení.  

MS: Spíše opatrní …  

ZdS: Vždy, když vystoupíte poprvé, tak lidé čekají, co z toho bude. U školy Na Valech mě překvapilo, 

kolik lidí tam přišlo. Dohodli jsme se, že někteří z nás tam vystoupí. Také jsem tam měl své valníkové 

vystoupení. Do dnešních dnů mám z toho záznam. Již tenkrát jsme říkali, že musíme pozvat nějakého 

herce.  

MS: Využít uvědomělosti herců a studentů.  

ZdS: To proto, že lidé potřebovali vidět herce, kteří se postavili do čela změn. Tenkrát přijel major 

Zeman, tedy Vladimír Vrabec. Možná to bylo dáno tím, že na Hradčanech, nedaleko Poděbrad, má 

chalupu, a tak to měl blízko. Výborně zde zapůsobil, ale vždy si vzpomínám na to, jak vylezl na tribunu 

a lidé začali křičet „major Zeman“. Soudím, že lidé tehdy pochopili, že se skutečně v Poděbradech 

něco stalo.  

MS: To znamená, že s tím byli ztotožněni. Není možné působit pouze prostřednictvím rozhlasu či médií 

obecně.  

ZdS: Nyní lidé mnohé viděli na vlastní kůži a zažívali to, což přispělo k tomu, že si zde spousty lidí 

uvědomily, že k čemusi dochází, že i zde se cosi děje a i v Poděbradech se objevily osobnosti, které to 

berou vážně. Každý si to „zkusil“ sám, to bylo důležité. Následně jsem odletěl do Moskvy a po návratu 

jsem se nestačil divit, kdo se vydává za Občanské fórum. Mnoho lidí pochopilo, že právě tato změna 

je šancí. Ještě bych rád řekl, že kromě této naší skupiny, se vytvořila další skupina, která byla mezi 

herci, ochotníky spolku Jiří, kteří se také angažovali. Prakticky jsme začali stejně. Když jsme to 

hodnotili s panem Vlasákem, s nímž jsme sehnali jisté materiály, ještě zde byly i jiné skupiny. Ty se 

částečně rozpadly a částečně spojily. Dá se říci, že poté z nich vzešla první demokratická reprezentace 

města. Občanské fórum nebyla žádná oficiální struktura, která by se někde registrovala.  

MS: Vznikla jako spontánní reakce lidí na politický vývoj v Československu v roce 1989.  

ZdS: Je docela pravděpodobné, že spontánně vzniká na několika místech a poté záleží na tom, jak se 

která skupina prosadí. Byli jsme docela silní, jelikož nás tam bylo hodně. Měli jsme mezi sebou 
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osobnosti, které měly „na to“, aby nás reprezentovaly. Lidé je znali. Jiní nebyli tak známí. K nim byla z 

počátku nedůvěra. Nechtěl bych snižovat úsilí lidí, kteří se snažili něco udělat. Úplně všech si vážím. 

Na druhou stranu musím říci, že kdyby se to spočítalo, nebude více než sto těch, kteří projevili 

nějakou odvahu.  

MS: Zlomek, když si uvědomíme, že toto lázeňské město má kolem čtrnácti tisíc obyvatel.  

… Otázka kontinuity …  

ZdS: Vzpomínali jsme s kolegou Romanem Vlasákem na různé lidi, jimž by bylo dobré poslat pozvánku 

na setkání po dvaceti letech od roku 1989 a dali jsme jich dohromady asi padesát. Z toho jich asi 

polovina nepřišla.  

MS: Je to možné díky tomu, že se mnozí z nás nechtějí ztotožnit s tím, v čem žijeme. Měli jsme nějaká 

očekávání, ale lidé si od demokracie slibovali něco jiného.  

ZdS: Většina lidí nevěděla, co od toho může očekávat, jelikož s tím neměla zkušenosti. Neměla je kde 

získat.  

MS: Zde narážíme na vzdělanost lidí.  

ZdS: Pochopitelně …  

MS: Když se vrátíme k naší první republice: lidé znali Vídeň, kam vyjížděli na studia. Byli tam vystaveni 

rozmanitosti, konkurenci.  

ZdS: Soudím, že jste to řekl dobře. Důležitý je kontakt se světem, mít co největší rozhled.  

MS: Nemohli jsme, jelikož naše republika, či lépe její západní hranice, byla obehnána ostnatým 

drátem.  

ZdS: Právě jsem chtěl říci, že i když dnes můžeme být nespokojeni se současným vývojem, je to 

částečně dáno obrovskou izolací, která zde těch čtyřicet let byla.  

MS: Také tím, že se porovnáváme s nejvyspělejšími státy – například s Německem. Na druhou stranu - 

je jedna generace a kousek dost dlouhou dobou na ustavení nových pořádků?  

ZdS: Například ale i v Německu byla kontinuita přetržena Hitlerovou dobou a nakonec porážkou, 

kterou utrpěli. Kontinuita však přece jen funguje, jelikož to nebylo na tak dlouho. Byl to výstřelek, 

který všichni chápali jako úlet. U nás těch čtyřicet roků byla strašná doba.  

MS: Nejen po čtyřiceti letech.  

ZdS: Můžeme to vidět na východních Němcích, kteří jsou do dnešních dnů brzdou rozvoje. Mají to v 

sobě. Jsou to přece také Němci. Dokonce, kdybychom to vzali národnostně, odvážnější byli Němci. 



 

84 
 

Stačí srovnat obyvatele Saska s obyvateli Bavorska. Ti první mají více odvahy. Je to dáno krajinou. 

Přesto je ten režim tak zkazil, že jsou dnes brzdou Německa.  

MS: Spíše jsou označováni za brzdu.  

ZdS: Jsou označováni po právu, jelikož se nedokážou srovnat s ostatními.  

MS: Člověk přece nesmí čekat na to, co druzí pro něj udělají. Vždyť to období je již minulostí.  

ZdS: Já to považuji za hlavní příčinu, proč se dnes nedaří vše, jak by mělo. Lidé tou dobou byli tak 

zkaženi, že se to z nich nikdy nedostane. Nedostane se to ani z jejich dětí. To proto, že byly nějak 

vychovány. Výchova je přece důležitá.  

MS: Je vhodné připomenout, že jsme z počátku měli nacistickou zkušenost a poté …  

ZdS: Nepamatuji si ji, v té době jsem nežil. A to si myslím, že patřím k těm starším. Zkušenosti s touto 

dobou měla generace mého otce. Oni se tenkrát také angažovali. Již se ale dostávali do věku, kdy to 

počali nechávat na jiných, na mladších. Soudím, že díky dlouhé době, jež od nacismu uplynula, 

neměla ona neblahá zkušenost v povědomí starších lidí již sílu být motorem k něčemu radikálnějšímu. 

MS: Užil jste spojení - nechat to na mladých. Lze soudit, že právě rok 1989 byl šancí, aby se mladí 

chopili příležitosti … Oni se snad chopili příležitosti.  

ZdS: To, že mladí potřebují některé zkušenosti starších, je normálním jevem. Také se tak dělo. Že se 

spousta mladých v politice neuchytila, je též normální. Bez neuvážené odvahy mládí by se nic 

nepohnulo. To je dobře a tak to má být. Vždy to tak je, že jsou odvážní mladí revolucionáři, kteří 

chtějí věci měnit, a někdy rychle. Poté jsou zde zdrženliví staří, kteří mají své zkušenosti. Mladí to 

vždy musí zahájit. Poté udělají dobře, když si některé z těch starších vezmou na pomoc.  

MS: Dobrá, studenti vyšli do ulic, poté k tomu přispěchali starší. Pamatuji si na slova Václava Klause 

mladšího, který se účastnil studentského pochodu a říkal svému otci asi toto: „Nyní je to již na vás … 

Něco jsme začali a vy musíte pokračovat.“  

… Stav demokracie …  

MS: Kdybychom se měli přesunout do současnosti, v jakém stavu je podle vás demokracie po více jak 

dvaceti letech od jejího obnovení? Mnozí lidé jsou zhnuseni z toho, co se zde děje. Volají po starých 

pořádcích.  

ZdS: Nevím, osobně zhnusen nejsem. Jsem spokojen,  

MS: Optimista …  

ZdS: Jsem spokojen s tím, že zde pokračuje demokratický vývoj. Vezměte si například komunální 

politiku. Byli jsme jako Občanská demokratická strana v jejím čele. Cožpak kdyby nebyla demokracie, 
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bylo by možné, aby se vedení radnice úplně vyměnilo? Je to přece v naprostém pořádku - je to 

demokratické. Člověk se může realizovat ve veřejném životě, jak se mu zachce, obhajovat své názory.  

MS: Pokud je dostatečně schopným.  

ZdS: Samozřejmě. Nikdo člověku nebrání. Myslím si, že demokracie v této zemi je. Je zde možnost 

pro každého člověka, jenž se chce nějakým způsobem realizovat, zde je.  

MS: Masaryk, když hodnotil první republiku, tak říkal, že demokracii sice máme, ale nemáme 

demokraty.  

ZdS: Tomu příliš nerozumím. Když nemáme demokraty, tak jak můžeme mít demokracii?  

MS: Demokracii zde máme jako formální systém. Máme volby, máme svobodný tisk …  

ZdS: Ano, ovšem poté zde musí být někdo, kdo to vše podporuje a umožňuje. Když zde taková osoba 

nebude, tak nám demokracie zahyne na úbytě. Postupně se vytratí a bude zde někdo jiný, kdo 

demokracii zneužije v rámci svých plánů a nastolí nějaký typ autokracie.  

MS: Nicméně vámi zmíněná forma vlády je efektivnější co do utváření rozhodnutí i akumulace 

bohatství. Stačí se podívat na Singapur či Hongkong …  

ZdS: Ano, to je sice pravda, ale bavíme se o demokracii.  

MS: Souhlasím s vámi.  

ZdS: Demokracie je udržitelná, ale ne bez demokratů. Musí ji někdo mít jako ideu a cíl svého snažení. 

Bez toho ji není možné udržet, demokracie zajde. Všichni si možná ještě myslí, že mají demokracii, ale 

ona již není. Pořád tvrdím, že u nás jsou síly, které demokracii chtějí.  

… Slova, hodnoty …  

MS: Jedněmi z význačných slov, která zde byla zmiňována, jsou svoboda a demokracie. Napadá mě 

otázka, zdali Češi a Slováci věděli, co tato slova znamenají. Někteří z nich pamatovali první republiku, 

avšak těch nebylo mnoho.  

ZdS: Myslím si, že velká většina z nich nevěděla, co to znamená. Představovali si pod tím něco, co 

bude lepší, než je to doposud, ale nevěděli přesně, co to znamená. Jak definovat svobodu? Sám si ji 

představuji jako stav, kdy mohu vzít osud do svých rukou.  

MS: Nést také odpovědnost.  

ZdS: Také bych si dovolil říci, že ke svobodě musím mít dostatečnou odvahu. Velmi rád mám citát z 

Perikla, což byl občan Athén. Štěstí ve svobodě a svoboda v odvaze. Toto platí a tak to je. Zde spousta 

lidí věděla, že jim svoboda přinese štěstí, ovšem neměli odvahu svobodu uchopit.  
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MS: Svoboda? Pro někoho plné krámy.  

ZdS: To však není svoboda.  

MS: To je novodobá forma otroctví.  

ZdS: Svoboda je, že krámy vykoupím, či je budu ignorovat. V tom vidím svobodu, mohu si dělat, co 

chci.  

MS: Skutečně co chci? To je karikovaná svoboda.  

ZdS: V tom smyslu, že mohu zaujmout postoj, jaký považuji za správný a za tím si budu stát. Možná 

udělám obrovskou chybu a doplatím na to. Nebude zde však nikdo, kdo mi to bude zakazovat, kdo mi 

bude kvůli mému postoji činit represe. Na to, abych jej mohl mít, potřebuji trochu vlastní odvahy.  

MS: Díky tomu je též svoboda těžká …  

ZdS: Ano, právě proto říkám, že potřebuji odvahu, abych svobodu ustál. Zde si spousta lidí 

představovala, že svoboda a demokracie, což nejsou stejné pojmy, bude anarchií, v níž si každý člověk 

bude moci dělat, co chce. Tak to však není. Spousta lidí byla zaskočena tím, že si nemohou dělat, co 

chtějí a že nový režim, který je demokratický, také disponuje represivními prostředky proti těm, kteří 

se nechtějí podvolit řádu. To ve spoustě lidí vyvolalo frustraci. Soudím, že je to normální výsledek 

jakéhokoli demokratizačního procesu. Lidé mají falešné představy. Zvláště v zemi, kde neměli 

zkušenost. Uvedl jste zkušenost z první republiky. Aby člověk měl nějakou zkušenost z první 

republiky, tak mu někdy v roce 1938 muselo být dvacet roků, aby svět mohl alespoň trochu vnímat. 

To znamená, že se musel narodit tak v roce 1918.  

MS: Svými slovy jsem poukazoval na étos první republiky, který by mohl být v následujících generacích 

přítomen.  

ZdS: Kolik takovým lidem bylo v roce 1989? Soudím, že většina lidí tento vtisk v sobě neměla. To 

znamená, že i ona očekávání byla falešná.  

… Média a kontexty …  

MS: Jak vnímáte roli médií?  

ZdS: Soudím, že se toho média zhostila dobře.  

MS: Je otázkou, jak by revoluce šla dále bez médií jako prostředníků.  

ZdS: Zejména bych pochválil přístup televize. Přenosy z Letenské pláně byly vidět všude, celá 

republika viděla, že se opravdu něco děje. Byly vidět masy lidí …  

MS: … demonstrující dělníci, jež byli dříve oporou režimu.  
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ZdS: Vzpomínám si, jak dělníci vypískali Štěpána v ČKD ve Vysočanech. To jsou klasické historky, které 

byly mezními událostmi, které ovlivnily celkový výsledek dění.  

MS: Rozhodně by neměly být zapomenuty.  

ZdS: Právě televize v tom sehrála obrovskou roli. Z té doby mám ještě schované noviny. Stalo se to 

17. či 25. listopadu. Musíme se podívat, jak vypadaly noviny v daném období.  

MS: S dneškem neporovnatelné.  

ZdS: Ano, ale přesto některé hrály důležitou roli.  

MS: Sluší se říci, jak velkou roli mají média, či spíše sociální sítě … Ona změna by probíhala asi jinak. 

Podívejme se na procesy, které probíhají v zemích, které nemůžeme označit za demokratické.  

… Otázka možnosti …  

MS: Také zdůrazňujete důležitou skutečnost, že jsme nezačínali na stejné startovací čáře. Jinak na 

tom byli mladí, jinak na tom byli lidé středního věku, jinak na tom byli lidé mající spojení na bývalý 

režim. Jednoduše možnosti …  

ZdS: Soudím, že možnosti měl každý stejné. Záleželo, jaké měl v sobě dispozice a schopností se 

srovnat s novou dobou.  

MS: Staří lidé …  

ZdS: Možností měli stejné. Pouze delší dobu žili v jiném světě - a to jim neumožnilo se ztotožnit s 

něčím novým.  

MS: Nu, ale mladý člověk si osvojuje věci daleko lépe.  

ZdS: Troufám si tvrdit, že kdyby nebyla revoluce, kdyby přišla o deset let později, ani mladí lidé by 

příležitost neměli …  

… Možnost exilu …  

MS: Mohli by jít do exilu, jako jejich předchůdci. Taková možnost byla.  

ZdS: To je taková falešná iluze. Tvrdíte, že někteří mohou osud vzít do svých rukou. To byli ti lidé 

v exilu - a jiní se smíří se svým údělem, a to jsou ti, kdo zde zůstali. S takovým pojetím bych 

nesouhlasil. Pamatuji, jak lidé odcházeli do exilu. Bylo jich minimum, kteří tam šli z ekonomických 

důvodů. To proto, že se tam měli lépe. Nemyslím si, že je jednoduché odejít do exilu jen tak 

MS: Dobrá, ale zde jde o to, že lidé měli zájem být svobodní. Někdo je ochoten vzít život do svých 

rukou tím, že unikne na Západ. To proto, že nechce poslouchat lži, které byly pro minulý režim tak 

charakteristické.  
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ZdS: Zase na druhou stranu: my zde žijeme v prostředí, kde jednou z největších tradičních hodnot je 

rodina a její eventuální ztráta spoustě lidí zabránila emigrovat. To je hodnota, která vychází z našeho 

historického vývoje a je dobře, že zde je. To proto, že je tmelicím a stabilizačním prvkem ve 

společnosti.  

MS: S nadsázkou můžeme říci, že by zde jinak nikdo nezůstal.  

ZdS: Člověk si ve vztahu k emigraci musí položit mnoho otázek. Je dobře, že odsud všichni neodešli, 

jelikož po listopadu 1989 zde byli potřební.  

MS: Třeba Václav Havel. V tom je s vámi možné souhlasit.  

ZdS: Občas se tážu, proč ten Havel zde zůstal.  

MS: Pouze bych rád dopověděl jednu zkušenost. Zkrátka jsou lidé, kteří by nemohli napsat svá díla, 

kdyby byli v naší republice. Je to například pan Milan Kundera. Naši exiloví představitelé mohli působit 

na tamějších univerzitách, v médiích.  

ZdS: Nechci snižovat jejich zásluhy. Je pravdou, že oni nám sem dodávali literaturu, hodnoty a 

postoje západního světa. Také jsem četl knihy Jazzové sekce, samizdaty psané na stroji a rozmnožené 

na cyklostylu. Soudím, že mě to posilovalo a dodávalo vědomí, že vše není úplně ztracené. Nejsem 

však pro to, aby se jednostranně tvrdilo, že to byli právě pouze exulanti, kteří měli ochotu cosi dělat a 

ti ostatní ne. Tato společnost je postavena i na jiných hodnotách. Některé hodnoty zde lidi sice 

udržely, ale oni neměli dostatek síly na odpor. Dnes se vám každý pochlubí, jak nahlodávání režimu 

zevnitř pomáhal, nicméně doopravdy to činil málokdo.  

… Případ Poděbrad …  

MS: K závěru bych navrhoval, abychom se vrátili k politice. Jsme v Poděbradech. Obyvatelé tohoto 

města vzali budoucnost do svých rukou a v roce 2010 vyměnili v demokratických volbách ty, s nimiž 

nebyli spokojeni.  

ZdS: Nevím, zdali to tak bylo. Podívejte, volby samotné jsou zpětnou vazbou. Jinými slovy, volby jsou 

vlastně tím, co systém jako takový drží, aby nepodlehl entropii. Na druhou stranu i volby se dají 

ovlivnit. Nemyslím to však ve zlém. Pokud bychom si měli rozebrat situaci, která je na poděbradské 

radnici: já a mí kolegové z ODS jsme nepostřehli to, že se zde vytvořily tři subjekty, které jsou 

dopředu domluvené, že to po volbách „dají dohromady“. Je v tom i kus taktiky. Nedá se bohužel říci, 

že občané vládnou. Občané zde rozdělili hlasy docela rovnoměrně mezi volební uskupení.  

MS: Ano, ale distribuce byla jiná, než na státní úrovni.  

ZdS: Nicméně byla stejná, jaká zde byla před čtyřmi roky.  

MS: Došlo k jiné kooperaci subjektů.  
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ZdS: Ano, pouze se jinak dohodly na spolupráci. Určitá změna je pouze výslednicí toho, že se volené 

subjekty domluvily jinak, než se domluvily předtím. Pokud byste jako volič usiloval o změnu, tak vám 

to nevyjde. To je podobná situace jako v Praze v roce 2010. Spousta lidí volá, že je to nespravedlivé. 

To není pravdou. Jsou dva subjekty, které dostaly mandát, dohodly se na spolupráci. V Poděbradech 

je to obdobné.  

… Regionální politika …  

MS: Snažme se o místní politice říci něco obecného ... Jak vnímáte regionální politiku či politiku, která 

je pro občana bližší v tom smyslu, že se v ní spravují konkrétní věci. Je to zřejmě jiný druh politiky, než 

je politika národní.  

ZdS: Myslím si, že zdejší regionální politika je pro spoustu lidí důležitější, než politika na státní úrovni, 

které nerozumí.  

MS: Není to chyba našich zastupitelů?  

ZdS: Nevím, čí je to chyba. Rozhodně lidé přijímají regionální politiku. Nutno říci, že se stejné 

nedostatky státní politiky projevují v regionální politice. Ti, kteří mají očekávání od zvolených 

zástupců, jsou svým způsobem nekritičtí. Také si myslí, že je možné zvládnout úplně vše a že k tomu 

nemusí nějak přispívat. Takové problémy, které jsou v celostátní politice, jsou na regionální úrovni 

také, pouze jsou jiného rozsahu.  

MS: Anebo nejsou vidět.  

ZdS: Též jsou vidět. Víte, vždy je to tak, že pokud člověk usiluje cosi udělat, něco záslužného pro lidi, 

tak tomu musí cosi obětovat. To se lidem ale nechce, to se jim nelíbí. Oni jej za to příště nezvolí. Je to 

vidět na celostátní i regionální úrovni. Je to vidět i zde. Nikomu, kdo byl v čele regionální politiky v 

Poděbradech, bych nevyčítal to, že do toho šel s úmyslem osobního prospěchu. Všichni do toho jdou 

s cílem něco pro lidi udělat. Pouze si k tomu bohužel nevyberou vždy vhodné spolupracovníky, proto 

se jim pak nemusí dařit. 

MS: Ano, výsledky jsou podle toho různé.  

… Vyrovnávání se s minulostí …  

MS: Ještě se dotkněme tématu, které je pro pedagoga důležité. Co pro vás znamená vyrovnávání se s 

minulostí? Máme za sebou téměř půlstoletí totalitních režimů.  

ZdS: Vyrovnání se s minulostí, která je místy tak temná a plná bolesti, nemůže proběhnout pouze 

tlustou čarou. Je třeba případné zločiny vyšetřit a viníky alespoň dodatečně potrestat nebo odsoudit.  

MS: S tím souvisí také fenomén komunistické strany, jenž bych rád diskutoval. Jak se díváte na 

skutečnost, že po více jak dvaceti letech ještě existuje? Ve svém programu hlásá ideje, které navazují 

na svou předchůdkyni Komunistickou stranu Československa.  
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ZdS: To proto, že se strana dokázala dobře zařadit a nalezla svou novou niku. Dokázala se časově i 

prostorově zařadit do situace. Dokázala využít toho, že zde je celá řada lidí, kteří nejsou spokojeni s 

vývojem společnosti a svým životem. Komunisté je dokázali oslovit, a proto se zde drží.  

MS: Ve vašich očích se jedná o protestní stranu.  

ZdS: Vnímám ji jako zpátečnickou stranu. Nevím, zdali protestní. Soudím, že neprotestují. Oslovují 

patřičné spektrum lidí, jimž podlézají. Ti drží jejich moc. Prostřednictvím těchto voličů si drží částečně 

svůj podíl na moci. Byť je nikdo nechce, mají podíl na moci, neboť jisté percentuální zastoupení, které 

je legitimuje pro výkon v politice, mají. Toho využívají ke svému prospěchu, ke svým zájmům. 

Můžeme je vnímat jako parazity na demokratickém systému. Demokracie spočívá také v tom, že je 

nikdo nezakáže.  

MS: Takové pokusy však neustále jsou.  

ZdS: Pokud by strana nebyla vyloženě protistátní, protidemokratická, protispolečenská, tak v 

demokratické společnosti ji není důvod zakázat. Ona svou ideologií je protidemokratická, 

protispolečenská. Pouze zde není síla, která by to vyhodnotila.  

MS: Jsou instituce, ale možná k tomu není vůle. Jaká je role této strany v politice?  

ZdS: Máme sice hlavní velké strany, poté ještě několik menších stran, které se vážou na sociální či 

občanské demokraty a do toho komunisty. Strany, které působí v našem politickém systému, mají 

různou dobu svého trvání. To proto, že za sebou nemají patřičný vývoj. Od nich můžete čekat cokoliv. 

Například i to, že následné roky již zde nebudou. Neustále jsou zde dva bloky. Taková jakoby levice, 

jakoby pravice, ČSSD, ODS a vedle toho jsou komunisté. Občanským demokratům je obtížné 

spolupracovat s komunisty. Z principu nemohou, kdežto sociálním demokratům to hloupé není, 

jelikož zneužívají toho, že jsou na levé straně politického spektra a mají k nim tak blíže. Tím pádem je 

posilují. Proto se vytvářejí skupiny, které by podpořily pravici. Kdyby stran bylo více, moc, která 

vzejde z voleb, rozloží jiným způsobem. Takto je zde neustálý souboj mezi levicí a pravicí. Levice to 

následně drtivě vyhrává, jelikož její ideologie ji činní pro většinu lidí snáze volitelnou. V záloze má 

komunisty, kteří pro ni představují pojistku, že pokud by hlasů získali o trochu méně, komunisté jim 

pomohou. To proto, že k nim mají blíže než k tamtěm. Tím pádem bych řekl, že demokratická levice 

pomáhá komunisty držet nad vodou, a proto nikdy neprojdou zákony, které by je nějak diskreditovaly 

- více než je potřeba.  

MS: Co si myslíte o skutečnosti, že tato strana se netransformovala? V jiných státech střední a 

východní Evropy tomu tak není.  

ZdS: To je ta sametovost revoluce.  

MS: Nejsme jako oni …  

ZdS: Řekl bych, že tenkrát ti, kteří revoluci prováděli, ti, kteří byli předvojem, doufali, že se strana 

zdiskredituje a zničí sama. To jim však nevyšlo. Nechtěli to rušit násilím, protože největší hrdina je 

ten, koho režim násilím popravil. Ten je legendou. Nechtěli to tak dělat a doufali v mírnou cestu. 
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Nestalo se to. Soudím, že kdyby to někteří mohli vrátit zpět, tak tuto stranu zruší. Tenkrát to šlo 

snáze. Toto naši představitelé nepředpokládali. Nyní se jim to vymklo z rukou v tom smyslu, že nikdo 

nepředpokládal, že budou tak silní a že dvacet let po revoluci se komunističtí funkcionáři dostanou do 

čelných funkcí, jak se to v tomto státě stalo, že vůbec bude možné, aby někdo, kdo se veřejně 

projevoval jako skalní komunista, u něhož bylo jasné, že to dělal z osobního prospěchu, se po dvaceti 

letech stal starostou města. Tenkrát to nikoho nenapadlo, že by to bylo možné. Zřejmě pod vlivem 

velkorysosti a falešné naděje, že se vše samo zdiskredituje a zničí. Vývoj nešel touto cestou. Díky 

tomu a vraťme se k celostátní politice … Dostáváme se každou chvíli do obav, aby se to nezvrhlo zpět. 

Z toho mám strach. To, že se to nezvrhne u nás, tak je to díky tomu, že se nám podařila jedna 

obrovská věc - stali jsme se součástí NATO.  

MS: … a také Evropské unie.  

ZdS: Ano, ale především NATO. Tato instituce je silnějším poutem než Evropská unie. To je snad 

zárukou. Součástí toho jsou i Spojené státy. Je pojistkou, že se vývoj nedá vrátit zpět. V posledních 

letech jsem zažíval strachy, že jsme na pokraji západní civilizace. Je nutné připomenout, jaká se dá 

rozpoutat mezi lidmi hysterie pod záminkou jakési svobody. Abych se přiznal, nečekal bych, že po 

dvaceti letech budeme řešit otázky tohoto druhu, které řešíme dnes. Pokud to dnes hodnotím, 

muselo k tomu dojít a je to přirozený vývoj. Jednoduše se to nedá změnit za dvacet let.  

MS: Ano, to je otázkou generací.  

… Technologie …  

MS: Říkal jste, že byste rád pohovořil o technologiích, které ovlivňují volky nevolky náš prostor …  

ZdS: Dnes jsme v jiné době. Můj život je vymezen do období, kdy začala obrovská změna technologií. 

Ta je celosvětová. My jsme ji díky revoluci zachytili. Revoluce se vlastně stala ve správné době, 

umožnila nám zachytit obrovský rozvoj moderních technologií, jak komunikačních, tak jiných. Na 

druhou stranu - společenská změna nastala i díky jejich raketovému rozvoji. Rozhodně vím, jak 

situace vypadala před a poté. Měli jsme zpoždění - a to se nedá jen tak dohnat.  Dnes vidím, jakou 

obrovskou změnou jsem během života prošel a naštěstí jsem ji zachytil, takže se v nových 

technologiích vyznám. Někteří bohužel dopadli hůře a jsou určitým způsobem odepsáni, nedokážou 

se do nového světa zařadit.  

… Hodnocení …  

MS: Kdybyste měl volit hodnotící slova k minulosti …  

ZdS: Myslím si, že je celkem úspěch, že to dopadlo, jak to dopadlo.  

MS: Řekl byste, že jsme mohli skončit daleko hůř.  

ZdS: Jsem optimistou. Jsem přesvědčen, že demokratická změna u nás dopadla dobře. Tak, jak to u 

nás vypadá, je srovnatelné s demokratickým světem.  
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MS: Jsou skandály, je zde korupce …  

ZdS: Toto je i v jiných zemích.  

MS: Ano, stačí se podívat například do Itálie.  

ZdS: To je otázka, zdali to bez těchto nepříjemností je možné.  

MS: Domníváte se, že lidé zde nadávají, reptají, než aby šli skutečně měnit věci?  

MS: Co Česká republika, její budoucnost v Evropě či globalizovaném světě?  

ZdS: Myslím si, že o budoucnost České republiky, jako součásti Evropské unie, se nemusíme obávat. 

Češi vždy byli dost šikovní a dokázali správně analyzovat situaci, aby se uplatnili. Už dost lidí u nás si 

je vědomo toho, že k dosažení lepšího života je potřeba dostatek snahy a nebojím se toho, že by naše 

ekonomika a tím pádem úroveň našeho života, nějak zaostávala za Evropou a hrozilo by nám, že nás 

někdo silnější a větší pohltí.  

MS: Děkuji vám své postoje …  

P.S.:  

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

ZdS: V době revoluce a následné konsolidace společnosti jsem se snažil pomáhat dobré věci a hlavně 

jít příkladem třeba při výchově mládeže. Můj světonázor způsobil, že jsem se posléze stal členem ODS 

a byl jsem za tuto stranu třikrát za sebou zvolen do zastupitelstva města. Z toho dvě volební období 

jsem byl členem rady města a tam jsem podle mého názoru měl dostatek příležitosti veřejně působit 

na obnovu demokracie a kapitalismu v našem městě.  

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu?  

ZdS: Ano, kuponové privatizace jsem se zúčastnil a dá se říci, že jsem na ní i vydělal. Vždy se mi tento 

způsob privatizace státního majetku jevil jako ideální, transparentní a proveditelný. Byla to tehdy 

zvláštní doba a ta si vyžadovala zvláštní postupy.  

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Neumožnilo náhodou 

ono rozdělení eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také k opětovnému nalezení se v Evropské unii?  

ZdS: Myslím si, že oba národy toto rozdělení zvládly velmi dobře a umožnilo to oběma republikám jít 

svou cestou. Nebyly zde už příležitosti ke vzájemné závisti a podezírání a dva suverénní národy zjistili 

naprosto nenásilně, že mají mnoho společného a začaly se vzájemně uznávat. V rozdělení vidím více 

pozitivního než negativního. 
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Dialog o transformaci školství se Zdeňkem Součkem12:  

MS: Naše druhé setkání bude zaměřeno na školství. Na počátku je dobré se podívat, jakou roli hrála 

škola před rokem 1989.  

ZdS: Měla hrát stejnou roli. To znamená, že před rokem 1989 i po něm, měla vzdělávací funkci. Měla 

by vzdělávat v duchu jistého programu. Před rokem 1989 tam také byla propaganda. Soudím, že se 

propagandy nezbavíme nikdy. Vždy je nějaká.  

MS: Dříve byla v hávu marx-leninském …  

ZdS: Dnes propagujeme ideály demokracie, zásady slušného chování. Vytváříme u lidí schopnosti, aby 

se uplatnili v životě. Předtím se uplatňovala bolševická propaganda. Na druhou stranu je říci, že se 

také vzdělávalo. Lidé v této zemi dostávali základy nauk. Bylo by chybou si myslet, že školství bylo 

špatné. Musíme od sebe oddělit vzdělávání v naukách - zdali se někdo naučil matematiku, chemii, 

historii, byť byla ideologická. Na druhou stranu je otázka, jakým způsobem člověka zpracovali v 

propagandě.  

MS: Například jste zmínil obory, které nemohly být prosáknuty stranickou ideologií. V matematice 

přece vždy platí, že 1 a 1 jsou 2.  

ZdS: Ale mohly. Na jednu stranu vidíte, jak opravdové vzdělání prostupuje různými režimy a nezávisle 

na nich. Toto je nutné si uvědomit. Jestliže je někdo vzdělán v nějakém oboru, nemůže jej zasáhnout 

změna režimu v negativním smyslu. Naopak může to, v čem žije, brát jako nadstavbu. Je to velmi 

důležité. Jeho vzdělání však neustále postupuje ve stejné kvalitě. Výchova je jinou hodnotou, než 

ideologické vzdělávání.  

MS: Pokud by se měl uplatnit a žít „svobodně“, tak musel ideologii brát velmi kriticky.  

ZdS: Souhlasím. To se však dostáváme k jiné věci, že ve společenství, v němž člověk žil, nemohl své 

vzdělání náležitě uplatnit, …  

MS: … a proto lidé emigrovali, protože se cítili jako v kleci.  

ZdS: K tomu se nemohu vyjádřit, proč lidé emigrovali, jelikož to z vlastní zkušenosti neznám. Mně to 

nikdy nenapadlo. Nevím, proč emigrovali …  

MS: Toto jsem zdůraznil právě proto, že když se člověk cítil nenaplněn a nemohl dosáhnout takových 

výšin, které si sám vytyčil, sbalil kufry a z této republiky odešel.  

ZdS: Ale údajně.  

 

                                                           
12

 Dialog byl natočen ve středu 22. června 2011 v dopoledních hodinách v prostorách pracovny Dr. Součka 
v Základní škole Libice nad Cidlinou, Školní 465, Libice nad Cidlinou.   
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… Stav školství …  

MS: V jakém stavu se nacházelo školství na přelomu věků?  

ZdS: Nechtěl bych vypadat jako nepřítel pokroku, ale musím říci, že v dobrém.  

MS: Jak si to vysvětlujete?  

ZdS: Podívejte, ten důvod není až tak složitý. Pokud od sebe oddělíme vzdělávací, naukovou a 

ideologickou část, bereme pouze vzdělávání v nějakých oborech či naukách. Tehdejší školství mělo 

výhodu před dnešním školstvím v tom, že byli učitelé, kteří znali. To proto, že tenkrát si všichni 

zaměstnanci vydělali přibližně stejně.  

MS: Byli jsme rovnostářští - a to nám zůstalo do dnešních dnů.  

ZdS: Neříkám, že to bylo dobře. Pouze bych rád zdůvodnil, proč ve školství byla situace, jaká byla. 

Jestliže někdo ve škole pracoval a nějak jej to psychicky neničilo, tak to byla docela dobrá práce. To 

proto, že si vydělal stejně, jako kdyby pracoval kdekoliv jinde. Jestli měl někde o sto či tři stovky více 

či méně, nehrálo to svou roli. Lidé nikam neodcházeli. To je první skutečnost. Druhou věcí je, že 

neměl kam odejít. Realizovat se sám v té době také nemohl. To znamená, že kdyby odešel do jiného 

zaměstnaneckého poměru, bral by přibližně stejný plat. Někoho například držely výhody, které toto 

povolání přináší - prázdniny. Lidé neměli důvod ze školství odcházet a na místech setrvali. Kdo 

vystudoval na učitele, tak se profese držel. Nechci diskutovat o jejich kvalitách, zdali někdo propadl té 

či oné propagandě, a jestli tomu napomáhal, jestli se zaprodal, nebo ne. Rád bych se zaměřil pouze 

na vzdělávací část. Mohl učit matematiku, pokud jsme konstatovali, že se dá odbornost oddělit od 

přítomné ideologie. Když nic jiného, tak žáci uměli vyučované předměty. Pochopitelně, ten samý 

učitel je mohl kazit ideologií v jiných aktivitách. To mohl. Co se týká vlastního vzdělávání, pokud ho 

lze oddělit od ideologie, tak si myslím, že bylo docela dobré. Také tehdy byli špatní učitelé. Již tenkrát 

těch kvalitních bylo málo. Zejména základní školství se potýkalo vždy s tím problémem, že lidí je 

nedostatek. Přesto bych řekl, že úroveň nebyla tak špatná.  

MS: Nesmíme zapomenout, že kantory – muže nahradily ženy.  

ZdS: Ano, tak tomu bylo.  

… Znalosti a jejich význam …  

MS: Jaké vzdělání podle vás potřeboval člověk v minulosti, aby se uplatnil? Je možné soudit, že odlišné 

než v té společnosti, která se rychle proměňuje.  

ZdS: Víte, toto je zvláštní doba. Například můj život je přesně to období, kdy došlo k největší proměně 

světa, jaká kdy byla. Nemyslím si, že tomu tak bylo naposled, rychlá přeměna bude pokračovat. To se 

zastavit nedá. Pouze bych rád podotkl, že považuji za štěstí, že jsem se do počátku oné přeměny 

narodil a včlenil. To je úžasné, jak se vše změnilo, a jak je život jiný. Došlo k proměně technologií, 

práce, myšlení lidí a všeho. To je to, oč zde běží. Zde nejde o to, že by školství bylo špatné, nebo že by 

starší ročníky měly špatné vzdělání, jak se to někdy říká, z čehož údajně plyne nedostatečná 
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adaptace. Oni se neumí adaptovat proto, že se jedná o strašně rychlou změnu, a vlastně přizpůsobení 

se nikdy neučili. Dotýkáme se toho, v čem se liší vzdělání dnes a nyní. Vzdělání by mělo v lidech 

vytvořit schopnost adaptace, uplatnit se v rámci existujících změn, reagovat na ně. To je hlavní účel 

vzdělání, který tenkrát nebyl.  

MS: V minulosti se člověk cosi naučil, poté dostal umístěnku. V lepším případě vystudoval vysokou 

školu. Někteří lidé s jednou vydrželi až do důchodu.  

ZdS: Oni nebyli přístupni změnám. Nedokázali na ně reagovat. To proto, že to je škola neučila a ani 

nebylo žádoucí tyto schopnosti lidi učit. Člověk se něčím vyučil nebo vystudoval - a to dělal. Tak to 

bylo správně. Nyní jsme v době, kdy se lidé musí několikrát za život naučit něco nového, nové 

postupy. Toto lidé neumí, jelikož vzdělávací systém je k adaptaci nevedl. Pěkně na to zareagovala 

poslední školská reforma, o které prezident Klaus řekl, že si žádné nevšiml. Z mého pohledu to byl 

správný postřeh. Ona učí lidí to, čemu se říká kompetence. Je to něco jiného než znalost, vědomost. 

Tyto kompetence jsou dány paragrafem 44 Školského zákona. Tyto kompetence by se měli žáci 

naučit. Pokud kompetence mají, tak jsou poté schopni nějaké změny. To proto, že jsou schopni se 

učit, vzdělávat, odhadnout své schopnosti …  

MS: Otázka zní, zdali tito studenti, mladí lidé, se tomu dokážou naučit.  

ZdS: Kdyby se to dělalo pořádně, tak by se to dokázalo. Jsem přesvědčen, že by to šlo, ovšem ne s 

těmi lidmi, kteří to dnes realizují.  

MS: Skutečnost jsem zmínil také proto, že mladí lidé vyrůstají v rodinách, kde mnohé nebylo 

vyžadováno.  

ZdS: Ano, je to dlouhá cesta. Již průpravu z předškolního věku mají špatnou. Na školu přicházejí s 

návyky a s ideologií, která se kolikrát do této doby nedohodí. To se však nemůže změnit z generace 

na generaci.  

MS: Lidé, ale i některá vzdělávací zařízení, nedostatečně reagují na potřeby doby …  

ZdS: Vraťme se zpět do školy před rokem 1989. Někteří lidé, kteří vyšli ze socialistické školy, 

absolvovali ji před rokem 1989, se dobře adaptovali a mají dnes úspěch. Nyní bychom se mohli 

zeptat, jak je to možné, že když mají školu minulého režimu, dokázali se adaptovat. To proto, že 

pracovali sami na sobě. Měli výchovu z rodiny. Škola jim toho moc nedala, ale z rodiny věděli, že je 

nutné na sobě pracovat a vzdělávat se, přijímat nové poznatky, a proto se dokázali adaptovat. Proto 

na tom byli lépe než ostatní. Neskončili s povinným vzděláním, pokračovali a pracovali na sobě dál. To 

je ono. To je ta schopnost, které by se člověk měl ve škole naučit. Tito lidé se ji tenkrát naučili a za to 

škola možná ani nemohla. Tady vidíme, co by vzdělání mělo dávat.  

MS: Ne nadarmo se říká, že nouze naučila Dalibora housti. Člověk se musí hodně přizpůsobit, pokud 

chce něčeho dosáhnout.  

ZdS: Ano, musí mít nastavené hodnoty. To v něm buď vytvoří škola, nebo rodina, či prostředí, v němž 

žije. Celospolečenské prostředí na něj tenkrát netlačilo, škola také moc ne. Například rodina měla 
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dobrou funkci. Tento člověk to v sobě měl a neustále na sobě pracoval, vzdělával se. Najednou se 

změnil režim. Tohoto člověka to nějak nezaskočilo. To proto, že byl již zvyklý se přizpůsobovat novým 

situacím, zdokonalovat se, brát v potaz nové postupy a řídit se jimi. To samé je dnes. Pouze dnes by k 

tomu kromě rodiny měla přispět i celospolečenské prostředí, které by lidi mělo motivovat. Tak i 

škola. Nyní jsme u vzdělávání ve škole, jelikož bavíme-li se o vzdělávání, musíme se bavit zejména o 

vzdělávání ve škole. To proto, že se vzdělávání dá realizovat i jinak než jen tím, že se každý den chodí 

do školy. V současnosti v tomto škola pokulhává. Bylo by dobré, kdyby v lidech vytvořila schopnost 

akceptovat změny a neustále se vyvíjet. To zatím škola nedokáže.  

… Výchova …  

MS: Je vhodné se zeptat, zdali si nemyslíte, že by škola měla své žáky vychovávat, či lépe napomoci 

výchově, zvláště v prvním stupni základní školy. Vím, někdo to může označit za vměšování se do role, 

která přísluší rodičům.  

ZdS: Škola předně musí vzdělávat. Že vytváříme u žáků kompetence, schopnosti, jedná se pořád o 

součást vzdělávání. To není výchova.  

MS: Právě velký důraz na výchovu kladl profesor Petr Piťha.  

ZdS: Já to Petru Piťhovi nevyvracím. Velice si jej vážím. Pod všechny jeho názory bych se mohl 

podepsat …  

MS: Ne však pod ten, že by měla vychovávat.  

ZdS: Snad proto, že profesor Piťha je kněz. Je člověkem, jenž se na to dívá trochu z jiného úhlu. On 

zaměňuje trochu roli církve a školy. Spojuje je dohromady. V tom je skutečně jeho problémem. Jinak 

všechny jeho názory, které kdy veřejně vyslovil, jsou správné. Jsem přesvědčen, že škola musí 

vzdělávat. Vychovává rodina a společnost. Škola je součást společenského zřízení a neznamená to, že 

by s výchovou nechtěla mít nic společného. Škola výchovu upevňuje, dává řád, formu a pochopitelně 

pohybuje se v intencích požadavků na výchovu, které jsou kladeny na žáky odjinud. Zejména by 

výchova měla pocházet z rodiny. Jestliže je chyba v tom, že rodina není schopna výchovu realizovat, 

je potřeba systém nějakým způsobem restrukturalizovat, aby toho byla schopna. Nemůžeme udělat 

to, že najednou břemeno, které měla ve výchově dětí rodina, převzala škola. To by nefungovalo, 

jelikož škola nemůže zároveň dělat naráz tyto obě funkce. Výchova, vštěpování mravních hodnot, 

musí vycházet z rodiny. Musí vycházet z konkrétních případů mámy a táty, muže a ženy, kteří se ve 

svých rolích doplňují a jsou dítěti vzorem. Takto je to v přírodě všude. Nesmíme oddělovat 

společenské od biologického. Člověk, byť je tvor společenský a žije ve společnosti, která je založena 

na nemateriálních principech, tak je to biologický tvor. Vtisk se vytváří úplně stejně jako u zvířat. V 

podstatě bychom mohli říci, že když dítě přijde do školy, tak je již vychované či zkažené. To znamená, 

že hlavní tíha výchovy leží na rodině. My to nemůžeme přesouvat na školu. To není moderní způsob. 

To nelze.  

MS: Lze s vámi souhlasit. Jak zabezpečit rodinnou výchovu, když každé druhé manželství krachuje?  

ZdS: Soudím, že je to již mimo rámec této diskuse. Předmětem našeho dialogu je vzdělávání.  
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MS: Dříve přece rákoska v rukou kantora byla prodlouženou rukou otce.  

ZdS: Dnes tomu tak není. V dnešní době je kantor možná prodlouženou rukou režimu, ale ani to tak 

dobře nejde říci. V současnosti kantor vzdělává. Součástí vzdělávacích cílů je také formovat žáky 

způsobem, aby měli některé vlastnosti. Pořád se jejich vlastnosti počítají jako součást vzdělávání, ne 

výchovy.  

… Opět znalosti …  

MS: Ještě se vraťme, jelikož jsme neodpověděli plně, jaké znalosti by měl mít člověk, jenž vystupuje ze 

školské soustavy, aby se uplatnil na trhu práce a nebyl přítěží státu na úřadech práce. Toto téma bylo 

diskutováno s mladým akademikem. Konstatoval, že mladý člověk by měl znát nejen svůj mateřský 

jazyk, aby umět ovládat počítač. Také aby byl schopen empatie.  

ZdS: V tom měl pravdu. Musí být schopen přijmout změnu a přizpůsobit se jí. Měl by být schopen 

neustálého osvojování poznatků. Měl by umět zacházet s informacemi. Měl by umět informace 

vyhledávat, absorbovat a přeměňovat v nějaké vlastní výstupy. To znamená, aby na základě jejich 

osvojení měnil své postupy, jednání, své pracovní návyky. Měl by umět reagovat na všechny změny, 

jež s sebou přináší vývoj. Měl by akceptovat, že člověk musí projít během života vývojem, nebránit se 

tomu, neodmítat jej. Samozřejmě - to, co řekl onen člověk z akademické půdy, je pravdou. I bez 

cizího jazyka se člověk v životě uplatní. Například můj obkladač, jenž mi dělal koupelnu, se uplatní bez 

znalosti cizího jazyka a ve svém diáři měl tři roky dopředu obsazené. Není pravdou, že když člověk 

nemá formální vzdělání, neuplatní se. Tento člověk má jinou schopnost. Je též potřeba říci, že pokud 

se někdo bude snažit uplatnit výrazně, bez cizího jazyka to není možné. Počítač je úplně normální věc. 

Kdejaký prodavač v obchodě ho musí ovládat. Máte spoustu lidí, kteří mají schopnost zacházet s 

počítačem, ale přesto jsou to elektroničtí analfabeti. To proto, že mnozí nechápou, nač daný počítač 

je, tedy co přináší za další možnosti. Integrovanost světa, předávání informací a jejich transformace z 

jedné podoby do druhé jim uniká … Co se týče empatie, tak trochu to souvisí s adaptabilitou. Je to 

vcítění se do druhých, rychlé pochopení věci.  

MS: Dohlédnout za to, co je v podstatě neviditelné.  

ZdS: Přesně …  

MS: Dobrá, to jsou základní předpoklady k tomu, aby člověk uspěl. Dbá se podle vás na to?  

ZdS: Ano, každý, kdo vyjde základní školu, tak toto umí. Poté jsou další vlastnosti. A to jsou volní 

vlastnosti, které se zde nenaučí. Ty by se měl naučit doma.  

… Hodnotové základy …  

MS: Učit se svobodě, učit se demokratickému pojetí světa.  

ZdS: To je snad samozřejmostí.  
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MS: Nu, ale právě člověk současnosti může říci: „Ano, svoboda je takový stav, kdy si mohu dělat, co 

chci …“ Někdo si tak svobodu zaměnil za anarchii. To je obrácené pojetí …  

ZdS: Toto je součást výchovné práce, vzdělávání, byť jsem řekl, že se výchova ve školách nerealizuje. 

Ve škole je řád. Škola má demokratické zřízení a snaží se napodobovat zřízení ve společnosti. Toto 

člověka také formuje i z hlediska, že dokáže pochopit svobodu a její význam. Učí jej si ji vážit a umět 

být svobodný. To není tak jednoduché, protože zde zase narážíme na to, co získal z rodiny. To proto, 

že být svobodným, není čímsi automatickým. Nepřijde to samo. Člověk by měl pochopit, že pokud 

pro to nic neudělá, svobodným nikdy nebude. Již jsem uváděl, co řekl slavný Athéňan Perikles: „Štěstí 

ve svobodě a svoboda v odvaze.“ Soudím, že bychom zde měli učit děti odvahu vzít věci do svých 

rukou.  

MS: Rok 1989 byl nádherným příkladem, jak lidé dokázali …  

ZdS: Většina lidí velkou odvahu neprojevila.  

MS: Říkáte, že se lidé vezli na vlně …  

ZdS: Lidé projevovali nadšení …  

MS: Poté, co euforie vyprchala, tak se věci navrátily do „starých kolejí“, dřívějších vzorců chování.  

ZdS: Nevím, zdali se to navrátilo do starých kolejí. Nemůžeme od většiny lidí chtít, aby projevovali 

neustále nějakou odvahu a měnili svět. To by vypadalo, kdyby to takto každý měl. Zde jde pouze o to, 

aby měl člověk ochotu vzít svůj vlastní život do svých rukou, utvořit si vlastní osud. Vidíme sami 

kolem sebe, že to většina lidí nedokázala, a proto také šli do stávky, která byla v roce 2011. 

Nedokázali vzít do rukou vlastní osud, pracovat na svém štěstí, nejsou svobodni a ani svobodní 

nebudou. Takových lidí je většina.  

MS: Existuje efekt Gaussovy křivky.  

ZdS: Je, ale měla by mít stoupající tendenci.  

MS: Dobrá, zastavme se ještě u demokracie. Jak se u vás ve škole děti učí být odpovědnými 

demokraty. Vedou se děti k diskusi, aby projevovaly své postoje?  

ZdS: Například zpočátku každého školního roku volíme školskou samosprávu. Volíme ji ve volbách, 

které napodobují skutečné volby. Když jde do tuhého, volí se předseda žákovské rady, jsou normální 

kandidáti, kteří mají normální kampaň, a probíhá tajné hlasování oprávněných voličů. Poté je vedeme 

k tomu, aby si věci řešili sami, aby se podíleli na řízení školy, pokud to zákon dovoluje. Vedeme je k 

tomu, aby některé věci řešili svobodně sami a o dalších krocích se rozhodovali. Zejména je vedeme k 

tomu, aby byli sami odpovědní za své činy a své chování. To znamená, že jim například nic 

nezakazujeme. Pouze jim říkáme, jak by to mělo ve výsledku vypadat. Je nutné, aby se žáci – studenti 

zařídili, jak chtějí.  

MS: Domníváte se, že podobný přístup mají ostatní školy?  
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ZdS: Soudím, že v globále ano. Mezi tím jsou však rozdíly. Dobře vím, že v některých školách tomu tak 

ale není.  

… Školská politika …  

MS: Jak se díváte na školskou politiku? Není náhodou přijímaná ad hoc, přičemž nastavené procesy 

mají dlouhodobou působnost? Je vůbec nutná, když působí zmatky?  

ZdS: Školská reforma? Každá vládnoucí strana má politiku vzdělání v ústech před volbami a krátce po 

volbách. Jinak ne. Je to věc, která je nákladná, spotřebuje to spoustu prostředků, nic to v krátké době 

nepřinese, a proto se tomu nikdo nevěnuje. I občanští demokraté, u kterých jsem členem, to pouze 

mají jako předvolební hesla, a poté již ne. Podle mě školská politika je zde špatná. Dlouhodobě se 

tomu mnoho lidí nevěnuje. Sice probíhá nějaká reforma, nějaké nové normy v podobě zákona jsou, 

ale to jsou formální záležitosti. Ve skutečnosti se žádná změna nerealizuje. To proto, že by to stálo 

mnoho peněz. Na to nikdo prostředky nedá, a proto je dá do něčeho jiného, co mu upevní vládnutí či 

volitelnost.  

MS: Školství je takové kyselé jablko. Uvědomují si to lidé?  

ZdS: Myslím si, že ti, kteří by si to měli uvědomovat, kteří mají přehled, to ví. Zároveň vědí, že s tím 

nic neudělají.  

MS: V tom člověk cítí beznaděj.  

ZdS: Ano, máte pravdu.  

MS: Co by tedy měl dělat stát, patřičné ministerstvo. Na toto téma jsem mohl hovořit s Janou 

Strakovou, ta konstatovala, že jedna ruka neví, co dělá ruka druhá. Vnímá to jako nekompetentnost.  

ZdS: Podívejte se, je v tom rozpor. Ministerstvo by mělo zodpovídat v tomto státě za kvalitu 

vzdělávání - a to podle zákona. Například na to, aby zodpovídalo za kvalitu vzdělávání v základním 

školství, nemá nástroj. To proto, že nemůže základnímu školství vůbec nic přikázat. Školy jsou tak 

autonomní, že je zřizují obce či svazky obcí, kraje. To znamená, že škola se řídí školským zákonem a 

příslušnou vyhláškou. Nic ostatní ministerstvo nařídit, přikázat, změnit nemůže, protože na to nemá 

kompetence. Zřizovatel, jenž školu založil, tak ten ji může přikázat pouze v oblasti provozu, avšak do 

vzdělání nesmí zasahovat. Prakticky do toho nesmí zasahovat vůbec nikdo. Například v mém případě 

nemám nad sebou žádného nadřízeného, jenž by mně zasahoval do toho, jak zde vzděláváme.  

MS: Dobrá, díky tomu může škola dosáhnout patřičných výsledků.  

ZdS: Výsledky se zjišťují, ale není zde zpětná vazba, návaznost, že by někdo zjistil nedobré výsledky a 

následně na to učinil patřičná opatření proto, aby výsledky byly lepší. Tomu tak není. Není zde nikdo, 

kdo by mohl vůči nám učinit nějaké opatření. Jediné opatření je, že přijde kontrolní orgán. To je 

Česká školní inspekce, která mi také nemůže dávat žádné úkoly, neboť pouze kontroluje, formuluje z 

kontroly nějaký závěr a ten předá zřizovateli, jenž do otázek vzdělávání nesmí mluvit. Zřizovatel mě 

může odvolat, může odvolat ředitele, pokud nedostatek, jejž formulovala inspekce, odpovídá pěti 
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důvodům, které jsou v zákoně o odvolání ředitele. Poté mě zřizovatel s velkými problémy odvolá. 

Ještě se budou třást, abych to nedal k soudu. To proto, že ustanovení na odvolání, jsou nejasná.  

MS: Měl by stát posilovat svou roli?  

ZdS: Co se týče otázek vzdělávání, aby mohl zasahovat do škol, pokud jeho nezávislý kontrolní orgán 

zjistí nějaké nesrovnalosti, tak si myslím, že by stát jistou pravomoc mít měl. Například nemá 

možnost nařídit škole nějaké rozhodnutí. Z toho také pramení ta nemožnost vynucení. Navíc se 

prosazuje reforma, z níž je každý navenek udiven, jak je pěkná, ale nikdo si od toho ve skrytu duše nic 

neslibuje. Ono také nic nevznikne. To proto, že všichni předvádějí nadšení reformou, která v podstatě 

neprobíhá. Zde je školská reforma, která na základních školách běží minimálně od roku 2007, na 

některých školách ještě déle. Nic zatím nepřinesla. Ať mě někdo napadne, že lžu, že to není pravdou. 

Zkrátka - výsledky nepřinesla. To proto, že ji nemá kdo realizovat. Nejsou pro to žádná východiska. 

Nejsou vytvořeny předpoklady pro to, aby se reforma dala provádět. Daná reforma následně 

neprobíhá. Všichni si hrají, jako by probíhala. Dokonce jsou schopni vyrobit takové výsledky, jako že 

probíhá, nicméně ve skutečnosti tomu tak není. To snad ani není falšování. Zde se hodnotí věci, které 

jsou neměřitelné. Záleží poté na vás, jak si je vyhodnotíte. Kdy se začne realizovat nějaký moderní 

krok, jenž by měl přispět k růstu kvality, jako bylo vlastní hodnocení škol – autoevaluace? 

Mimochodem, to je moderní způsob zdokonalování se, který v nejvyspělejších zemích Evropy, co se 

úrovně vzdělávání týče, je jedním z hlavních hnacích motorů změn a zlepšování. Ministr Dobeš si 

dnes myslí, že je spasitelem světa. Přijde a začne rušit způsob vyhodnocování. Jednoduše - již není 

povinný. Většina ředitelů přivítá, že nebudou muset psát hodnotící zprávu. Nebude uzákoněno, že se 

škola bude muset zabývat výukou a kvalitou. Škola se jí nebude zabývat vůbec, když nebude muset. 

Vnější evaluace je také dobrá, ale nežene subjekt k takovému zlepšení jako autoevaluace. Tento 

moderní trend byl zastaven. V návrhu novely školského zákona je zakomponován. Jsou tam i další 

podobná ustanovení.  

MS: Ptejme se, jak to vypadá se školskou reformou, která se táhne?  

ZdS: Kdysi se začalo s tím, že s rychlostí probíhajících změn - jak se dnes člověku za život změní svět, 

ba obrátí naruby - je nutné žáky a studenty vzdělávat nejen ve vědomostech matematiky, fyziky, ale 

že je potřeba je naučit kompetence. Původní idea změny byla, že život není rozdělen na matematiku, 

fyziku, dějepis, biologii a český jazyk. Je nutné učit všechny předměty dohromady. Tak by se také 

mělo vzdělávat. Jako vzor si například vzali Německo. Tam se učí předmět Science. V něm je fyzika, 

zeměpis, fyzika, biologie, chemie. Toto vše je tam dohromady.  

MS: U nás se to učí separátně.  

ZdS: Ano, bude například jazyková komunikace, kde se bude čeština a jiný jazyk. Když toto začali 

propagovat, tak se počali bouřit učitelé, jelikož to nebude mít kdo učit. Zde je taková celospolečenská 

objednávka. Zjistili jsme, že potřebujeme žáky takovým způsobem vzdělávat. Pouze proto, že na to 

nemáme lidi, tak od toho ustoupíme, „přizpůsobíme“ to lidem. Poté došlo ke změně záměru a 

nechaly se tam předměty. Bylo usouzeno, že se budou učit kompetence v rámci předmětů. Zkrátka - 

integrace předmětů byl dobrý nápad, avšak někdo to prezentoval jako výsledek určitého vývoje a 

výzkumu. Zdali tomu tak je, od toho dobrého záměru - jenž nám měl zlepšit úroveň vzdělání populace 

- ustoupíme jen proto, že na to nemáme lidi. To je přece Kocourkov. Mohli bychom na to jít 
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obráceně. Dobrá, nemáme na to lidi, ale potřebujeme je, a proto si je utvoříme. Zkrátka - budeme mít 

přechodné období, v němž to poběží částečně, podle upravených plánů. Postupně, za pět či deset let 

si na to vychováme lidi, kteří to budou dělat. Touto cestou se nešlo, jelikož tenkrát každý dobře věděl, 

že to by stálo mnoho peněz, že se to nebude realizovat. Navíc by to mnozí ze současných kantorů 

dělat nemohli, a proto se záměr neuskutečnil. Tento projekt byl spuštěn za vlády sociálních 

demokratů. Bylo to spuštěno, aniž by se provedlo hodnocení, v čem to staré bylo špatné. Když dělám 

cosi nového, musím vědět, v čem to staré bylo špatné a co tedy mám změnit, a proč to mám změnit. 

To se však neudělalo. Postupuje se dále. Ví se, že jsou důležité kompetence a učí se předměty. Princip 

změny je jasný. Předmět se má učit, ale má se učit tak, aby při učení tomu předmětu se vytvářely 

kompetence.  

MS: Vidíte možný posun v kantorské praxi?  

ZdS: Nakonec je stejně důležité učivo. Člověk jde nakonec k maturitě, tam dostane otázku, na níž 

musí přesně odpovědět. Učí se předmět a kompetencemi se nikdo nezabývá. Velmi rád bych viděl 

školu, kde se to svědomitě dělá tak, jak je to původně myšleno.  

MS: Domníváte se, že díky tomuto přešlapování na místě postupem času budeme zaostávat za 

Evropou?  

ZdS: Ano, bude to jednak díky přešlapování, že se reforma nerealizuje, také díky tomu, že způsob, 

jakým se reforma nastavila, není, dle mého názoru, správný. To, že si školy dělají vlastní vzdělávací 

programy, je hloupé a jiný název pro to nemám. Nechci říci, že bych chtěl návrat k centralizovanému 

školství. My máme školní vzdělávací program rozsáhlý. Vytvářeli jej učitelé, kteří to, podle mého 

pohledu, nemají v náplni práce. Od toho je někdo jiný. Podíleli se na tom i takoví učitelé, kteří 

nesplňovali kvalifikační požadavky na to, aby byli učiteli. Jelikož jiní lidé nejsou, tak zde učí i lidé, kteří 

kvalifikaci nesplňují. Když se dělal školní vzdělávací program, i tito lidé si pro svůj předmět museli 

dělat osnovy, jelikož jinak bych je musel psát sám. Podle mého pohledu je koncept postaven špatně. 

Tak by to být nemělo. Lidé to ani nejsou schopni správně realizovat. Vidím v tom cosi jako 

bolševickou revoluci, která se dělala v Číně, Koreji, kde se dělá revoluce za každou cenu. Vyrábí se 

umělé nadšení. Přitom všichni vědí, že je to hloupost, ale navenek jsou nadšeni a říkají, jak je to 

krásné. Dříve jsem neviděl nikoho, kdo by tento můj názor sdílel. Dnes jich však vidím dostatek, kteří 

toto vědí, nicméně se to bojí říci nahlas, poněvadž je to v jistém slova smyslu nemoderní.  

… Nedostatek lidí …  

MS: Soudíte, že jsme uvízli v mrtvém bodě a resort školství klesá?  

ZdS: Jelikož žádná reforma neprobíhá, tak se nic nemění. To ještě není tak nejhorší. Úplně nejhorší je 

to, že je v obrovské krizi základní školství, speciálně druhý stupeň základního školství, jelikož nejsou 

lidi. Nejsou vůbec lidi. Není to však celorepubliková záležitost. Například v jižních Čechách je převis 

kantorů. Tam je mnoho učitelů, kteří by chtěli místo, ale nedostanou jej. Jednoduše si můžeme 

vybírat.  

MS: Narážíte na fakt, že pracovní síla v tomto oboru není mobilní.  
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ZdS: Ona nechce.  

MS: Tím si společnost zadělává na problém.  

ZdS: Jak je donutíte, aby tomu tak bylo?  

MS: To jsme u zvyklostí, …  

ZdS: … které se musí měnit.  

MS: K tomu by však měl být člověk vychován.  

ZdS: Vnímám to jako začarovaný kruh. V Americe tomu rozumím. Tam lidé jezdí například sto 

kilometrů do práce a vůbec mu to nepřijde divné. Učitel tak učí i své žáky: když si budete mít zájem 

vydělat peníze, musíte tomu něco obětovat, budete muset někam jezdit. Poté budete mít úspěch. Vy 

ten úspěch mít budete muset, jelikož jste o tom přesvědčeni. Zde ale máte učitele, jenž v jižních 

Čechách nedostane místo, jelikož jich je tam přebytek. On se přihlásí na úřadu práce a bude sedět 

doma, neboť nemá práci. Například, když je člověk z Veselí nad Lužnicí - a jednoho takového znám, 

tak do Prahy, kde učitele vůbec nemají (má to asi kolem sta kilometrů), nechce. Ať si tam denně jezdí, 

ať si tam sežene podnájem. To je přesně to, nač narážíte. Lidé to však tak neudělají, třebaže ve Veselí 

nad Lužnicí, v Táboře, ani v Českých Budějovicích pro něj místo není. Naopak v Praze nikoho nemají. 

Tam vezmou úplně každého, dokonce i šimpanze.  

MS: Dobrá, kde se podle vás stala chyba?  

ZdS: To proto, že školství nepřipravilo lidi na změnu, a dnes dostatečně neplní svou roli. Také nebyl 

ten, kdo by je připravil.  

MS: To znamená, že politické strany do svých programů psaly slohové cvičení na téma školství.  

ZdS: Určitě ano. Nikdo to nemyslel vážně a žádnou změnu nikdo nerealizoval.  

MS: Vždyť je to tak krátkozraké.  

ZdS: Ano, je.  

… Změna systému …  

MS: U nás se vše dělá na horizont čtyř roků, nebo ještě méně.  

ZdS: Přesně jak to říkáte. Vše je na čtyři roky. Veškerý smysl činění těch, kteří se dostávají do čela 

vládnutí, je v tom, aby se tam opětovně v příštím období zase dostali. Když začnu realizovat školskou 

reformu, tak je to na delší časový horizont, než na čtyři roky. Budu muset udělat některé nepříjemné 

změny. Možná nebudu v příštím volebním období zvolen a také na to nemám patřičné nástroje, 

jelikož když to mám na čtyři roky, tak to nemohu realizovat. Jednoduše to nejde. Jedinou možností je 

vytvořit takové prostředí, v němž by ten, kdo skutečně usiluje realizovat reformu, tak aby na to měl 
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možnost. To znamená, že v první řadě musí mít mandát delší jak čtyři roky. Jinak to nelze. Ta možnost 

zde je. Nerad bych to propagoval, ale alternativa je jasná. Nyní je na to příhodná doba. Nyní, kdyby se 

největší vládní strany, i když každá z nich představuje jiný pól, daly dohromady a něco překousnuly a 

vytvořily parlamentní většinu a dohodly se na změně volebního zákona, tak se k tomu vytvoří cesta. 

To proto, že bude vládnout buď jedna strana, či druhá. Změna by byla v tom smyslu, že kdo vyhraje 

volby, bere vše.  

MS: Britský systém, jenž jde proti naší proporčnosti.  

ZdS: To znamená, že je větší šance na to, aby zde byli lidé po více volebních období. Ti, kteří by je 

vystřídali, by nemohli změny brát plně revolučně, jelikož musí myslet na to, že jsou zde pouze dvě 

strany, které se o vládu střídají. Nemusíte si brát do koalice jiné strany, které vás mají jako rukojmí a 

vymýšlejí si hlouposti. Torpédují jakékoliv snahy jiných. Ať vládnou sociální demokraté, či občanští 

demokraté, vždy malé strany, které se účastní koalice, jsou neštěstím. Jsou jako zlobivé rozmazlené 

děti a nezrealizuje se nic.  

MS: Dostáváme se k otázce, na základě dialogu nad školstvím, zdali si Češi umí vládnout.  

ZdS: Snad tak neschopní nejsou. Státy, které školskou reformu dokázaly realizovat, ji uskutečnily 

proto, že dokázali zajistit, aby síla, nechci říkat strana, měla delší mandát, aby o něj nepřišla. V tomto 

vše je. Musíme se tázat, v čem by změna měla být? Bylo řečeno, v základním školství na druhém 

stupni. Nikdo tam nechce jít. Naštěstí máme kvalifikované učitele, ale to je výsledek dlouhodobého 

působení a na každé škole se to nenajde. Dnes neseženete ani nekvalifikovaného učitele. Každý rok 

mám však trauma, že neseženu učitele, že zde nebude mít kdo učit.  

MS: Dobrá, ale není to náhodou také způsobeno tím, že lidé, kteří vystudují pedagogickou fakultu, 

vůbec nechtějí jít učit?  

ZdS: Vím to, ale musíme se zeptat, proč nechtějí jít učit.  

MS: Nedostatečné ohodnocení, postavení, …  

ZdS: O platu nerad slyším. Vnímám jej jako klišé. Víte, kolik u mě bere učitelka, která je kvalifikovaná, 

neučí první rok, má za sebou odučené roky, odvádí kvalitní práci … To znamená, že ji dávám i osobní 

příplatek navíc. Takový kantor si odnese přibližně 20 tisíc čistého. Dobrá, nyní si postavme lidi podle 

výdělku z lokality Libice nad Cidlinou. Kde si myslíte, že tato kantorka bude stát? V čele či na konci? 

Bude stát v čele. Co je na tom špatného? Mzdy jsou klišé. Kantoři mají dobrý plat.  

MS: Také dodáváte, že nechtějí.  

ZdS: Jsou učitelky, které mají méně. Poté se musíme zeptat, proč mají takovou mzdu? To jsou ti, s 

nimiž, kdyby se zde objevil náhradník, bych rozvázal pracovní poměr. Člověk, jenž odvádí dobrou 

práci, a není to úplný mladíček, si přijde na slušné peníze. Náš pracovní systém je však nastaven tak, 

že čím více roků učíte, tím více dostáváte. Nyní je novela zákona, která říká, že mladí dostali přidáno, i 

když ten automat tam pořád existuje. Zkrátka - ten, který odvádí slušnou práci - to znamená, má 

kompetence ke kvalitní výuce, nebojí se například dětí -  si vydělá 20 tisíc čistého. Dobrá, mohl by mít 
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více, tedy 25 tisíc či 30 tisíc. Soudím, že 20 tisíc není bídným platem, s nímž by se nedalo žít. Také je 

zde jiná věc, neboť děti zlobí. Ty zlobily vždy. Sám si vzpomenu, jak jsme zlobily, když jsem chodil do 

základní školy. Dnešní žáci tak nezlobí. Pouze je méně lidí, kteří to zvládnou. Každý, kdo tenkrát 

vystudoval na učitele, šel učit. Ten, kdo to nezvládl, tak zmizel. Všichni ostatní tam vydrželi. Dnes, 

jelikož učitel je šikovným člověkem, odchází někam jinam. Tím pádem ve školství nezůstanou všichni, 

kteří by zde měli zůstat. Že studenti pedagogických fakult nechodí učit, je i naší vinou. Zde jsou i od 

odborníků návrhy, že by se i na pedagogické fakulty mělo přijímat jinak. Adepti by měli jít nejprve na 

zkoušku, do praxe. Když se následně osvědčí, měli by na fakultě skládat talentové zkoušky. Sám se 

tážu, co je to za selekci? Co je to za hloupost. To je stejné, jako by to dělali na medicíně. Nejprve by 

student léčil a poté by šel na fakultu.  

MS: Co ale chcete od byrokratů.  

ZdS: To je přece nesmysl. To takto není možné dělat. Musíme se smířit s tím, že na fakultu se mladí 

lidé hlásí podle toho, jaká je společenská hodnota a prestiž toho zaměstnání. Že tato prestiž je nízká - 

a lidé se tam hlásí pouze proto, že nějakou vysokou chtějí udělat, aby měli titul magistra a poté se 

někde mohli uplatnit - je faktem. Lidé se poté s titulem uplatní ve firmě za plat 20 tisíc a více, je však 

jiná věc. My přece musíme vytvořit atraktivitu zaměstnání. Až povolání učitele bude atraktivní, 

nemusíme mít strach, že nám absolventi pedagogických fakult nebudou vstupovat do škol. Bude to 

obráceně. My bychom si chtěli kantory vybírat. Kde mám záruku, že když si jej vyberu, tak mi do školy 

půjde. Musíme udělat atraktivitu povolání jako takového. Poté můžeme být úplně v klidu. Mohu si 

dát nohy na stůl a čekat, jak se mi sem kantoři začnou hrnout. Takto se to musí udělat. V čem je 

atraktivita?  

MS: Problém …  

ZdS: … asi není jenom v penězích. Podle mě ne.  

MS: Zmínil jste studenty. Mohl jsem na toto téma hovořit s duchovními a bylo mi řečeno, že být dnes 

učitelem, nestačí být pouze jím. Kantor je též krotitelem.  

ZdS: Jistě.  

MS: To je v očích mnohých lidí neskutečné. Mnohde učitel není učitelem, ale krotitelem.  

ZdS: Jistě, vy jste pedagog. Vy ty děti musíte motivovat. Neužil bych slovo krotit. To je laickým 

výrazem. Žáci musí být motivováni. To je hlavní, co učitel má dělat. Motivuje je ke vzdělání, k 

respektování určitých hodnot. Nemůže je k nim nutit. On je musí motivovat. Na to však musí být 

odborníkem. Navíc na to musí mít vlohy, osobní dispozice. Aby to byl člověk, jenž je zajímavý, jenž je 

pro ně přitažlivý a dokáže je motivovat, a to například svým osobním postojem. Také tím, že je 

důsledný, že se nebojí. Takoví všichni lidé nejsou. Problém vidím v tom, že takových lidí by tam mělo 

být více, než kolik se jich tam nyní vyskytuje. Nevěřím tomu, že by ti lidé nebyli v jiných zaměstnáních. 

Jsou tam, ale mohli by být zde. Tážu se, proč zde nejsou.  

MS: Pořád se točíme nad otázkou atraktivity.  
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ZdS: Jsem přesvědčen, že vše by se mělo dělat metodologicky správně. To znamená, že bychom měli 

využívat například možnost velkého množství výzkumných ústavů, agentur. Zadal bych odborníkům 

státní zakázku, aby zjistili, proč nechtějí lidi chodit učit do škol. Čím to zjistí? Snad se na to nějaká 

metoda nalezne, jak se to bude zjišťovat. Toto by stát stálo nějaké prostředky. To by byly první 

prostředky, které by do toho dal. Toto se však neděje. Oni chtějí zlepšovat úroveň škol, ale důvody, 

proč je špatná, proč vystudovaní kantoři nechodí učit, si formulují sami. Takto se to přece nedělá. 

Nechal bych to seriózně vyzkoumat.  

MS: Neděje se to, jelikož mnozí o to nemají zájem.  

ZdS: Mimochodem není tak úplná pravda, že by to nikdo nedělal. Zde společnosti na výzkum těchto 

problémů byly a své zakázky dostaly. Jisté studie existují, od nichž by se mohli odrazit. Soudím, že by 

to musela být určitá státní zakázka a muselo by to být tak, že až výsledky dostanou, musí je 

respektovat. Jedině touto cestou bychom to mohli učinit atraktivním. Stálo by to hodně a museli 

bychom to z něčeho vzít. Kdybych měl něco nadiktovat, z čeho bychom to měli vzít, tak mohu začít. 

To ví každý.  

MS: Zde přece není ochota komunikace. Ministerstvo školství neví, co dělá pravá či levá ruka.  

ZdS: Vnímám ji jako legrační organizaci. Ještě jednou opakuji, že ministerstvo školství kvalitu 

základního a středního školství nemůže ovlivňovat.  

… Vysoké školy …  

MS: Pojďme se dotknout ještě vysokého školství. Jakou podobu by mělo mít?  

ZdS: Vysoké školy by měly mít svou autonomii a obsahem vzdělávání a skladbou oborů reagovat na 

potřeby společnosti. To se jim zatím příliš nedaří. Měly by být také z vlastní vůle více spjaté s praxí při 

zachování úrovně teoretické výuky.  

MS: Co si myslíte o „masifikaci“ této části školského systému? Je podle vás dobré, aby co největší 

procento lidi mohlo dosáhnout na vysokoškolský diplom? Neměli by kantoři podporovat u studentů 

učňovské školství, manuální obory … Naše země má velkou průmyslovou základnu, a proto ne každý s 

vysokoškolským diplomem nalezne jemu odpovídající práci. Možná otázku, kterou kladu, můžete 

považovat za zbytečnou, jelikož primární je směřování člověka.  

ZdS: Hovořil jste o svobodě. Svoboda je také v možnosti studovat dle libosti. Rozhodně bych nikomu 

studium na vysoké škole nezakazoval, nenařizoval, co bude dělat, nedoporučoval bych mu něco. Ať se 

na vysokou školu přihlásí klidně všichni. Otázka je v tom, že by vysoké školy měly fungovat 

následovně: kdo není schopen to zvládnout, musí být jednoduše vyloučen. 

MS: Jednoduše – bude tam jemné síto.  

ZdS: Ať se tam klidně hlásí každý, ať je to nastavené tak, že v prvních ročnících je kapacita zvýšená. 

Nechť lidé mají svobodu a poté odejdou, když na to nebudou stačit. Říkat někomu: ty bys neměl jít 

tam, měl bys jít sem … Taková doba zde byla, během níž jsme dostávali politická doporučení a 
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někoho na školu nevzali, poněvadž jeho otec byl takový, jaký byl. To jednoduše ne. Každý člověk by 

měl mít možnost studovat, cokoliv chce. Dovolil bych si upozornit, že neexistuje pouze příprava v 

mládí, ale existuje cosi jako celoživotní vzdělávání. Člověk by měl mít možnost dodatečně studovat. Je 

pravdou, že lidé studují pro své vlastní uspokojení. Již to nepotřebují proto, aby si vydělali více peněz 

či postoupili v zaměstnání. Neustále to zvyšuje kvalitu člověka. Pokud se bude zvyšovat úroveň 

jednotlivců, tím se přece zvyšuje kvalita celku. Takové věci mají synergický efekt, jenž je 

nezanedbatelný. Podporoval bych vzdělání, ovšem každý by si na to měl trochu přispívat. Poté k 

němu bude přistupovat trochu jinak. Když bude cítit, že se jedná o výstřelek a nemá na to, tak do 

toho peníze vkládat nebude. Nebude si platit něco, o čem ve skrytu duše ví, že na to nemá. Naopak. 

Ať si klidně zaplatí v padesáti, šedesáti … Takový člověk může dostávat například seniorskou slevu. 

Jednoduše - každý by se měl nějakým způsobem podílet, a to i finančně na svém dalším vzdělávání. 

To proto, že je to investice sama o sobě. Když si půjde koupit nějaký lék, tak za to dá samozřejmě 

peníze. V podstatě investice do vzdělání je tou samou. Člověk si tím zlepší svou kvalitu. Díky vzdělání 

se dožije o pět roků delšího věku, jelikož bude k různým problémům života přistupovat jinak. Lidé u 

nás jsou zvyklí stát s nataženou rukou - vše je zdarma i vzdělání je zdarma.  

… Spojení s politikou …  

MS: Problém je i po dvaceti letech, že jsme nevyužili příležitosti.  

ZdS: Ano, je tomu skutečně tak. Potíž můžeme vidět také v neustálé výhře levice. Díky volebnímu 

systému pravice nemá možnost nastoupit na delší dobu než na jedno volební období. Levice lidem 

předkládá peníze a vytváří v nich pocit, že stačí stát s nataženou rukou a hodně hlasitě hudrat a mají 

vše. Takto to přesně u nás vypadá. V tom vidím problém. Ať diskutujeme o čemkoliv, vrátíme se k 

politické otázce, že jsme přistoupili na to, že si svobodu a demokracii zaměňujeme s tím, že každý má 

na všechno nárok a vše musí dostat. To přece není pravda. Spousta mocichtivých jedinců a institucí si 

zde plete vládnutí a práci pro dobro celku. To znamená, že toto zaměňují s osobním prospěchem. I 

spousta politiků, třebaže jsem se sám angažoval v politice, si to plete se získáváním vlastního 

prospěchu. Proto ve vyspělých společnostech do politiky jdou lidi, kteří již všechno mají a jsou bohatí. 

Nepotřebují se k někomu vměšovat, nepotřebují si někde vydělat sto tisíc. To proto, že již něco mají. 

Tito lidé dobře cítí, že musí něco udělat pro ostatní. Dnes, když řeknete, že uděláte něco pro ostatní, 

…  

MS: … vysmějí se vám.  

ZdS: To proto, že vám nebudou věřit, že to skutečně tak je. Jsem přesvědčen, že tomu tak je. Věřím, 

že takoví lidé jsou. Také věřím tomu, že jestli je nějaký Pán Bůh, tak si mě vybral k tomu, abych zde v 

Libici nad Cidlinou dětem pomáhal, jelikož nikdo jiný toho není schopen. Mám ale dost odvahy, 

znalostí, abych jim s tím pomohl, a někdy se jich zastal. Když bych toto někde řekl, asi by si o mně 

mysleli, že jsem upadl na hlavu. Tak to je. Někdo k tomu má dispozice. Je snad i dobré, že někdo, kdo 

pomáhá, se má lépe než ostatní. Snad byste nechtěl, aby vám pomáhal někdo, kdo nic nemá.  

… Nevzdělanost …  

MS: Dobrá, poslední otázku bych zaměřil na téma nevzdělanosti či spíše špatné gramotnosti, která 

byla uveřejněna v rámci testů P. I. S. A. Jak se k tomu stavíte?  
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ZdS: Je to spojeno s tím, o čem jsem hovořil. Je tomu tak. Je to proto, že se snažíme „učit“ nově, ale v 

podstatě nově neučíme. Zapomínáme na dobré, co bylo ve starém systému. To znamená, že nároky 

se snižují, snižuje se motivace. Zase jsme u toho. Jelikož jsou nekvalitní učitelé, kteří nemohou 

motivovat žáky osobním příkladem. Pokud budou mít žáci učitele například literatury, češtiny, kteří 

jsou sečtělí, hodně toho ví, umí to zajímavě podat, není to kašpárek, jemuž by se smáli a zlobili by jej, 

tak žáci za rok či za dva budou číst. Budou číst knihy, které jim doporučil, bude věcí osobní cti to mít 

načtené a vědět to. Takto to je se vším. Nejsou zde pedagogové, kteří by motivovali ke vzdělání. Když 

přijde do třídy učitelka, která je o tři hodiny napřed před těmi žáky, mnohé se ukáže. Je iluzí si myslet, 

že žáci nepoznají připravenost kantorky. Jsou schopni to poznat během deseti minut a kantorká má 

výuku velmi těžkou. Chodí stěžovat do ředitelny, že ji zlobí, že jí dělají to a to, že po ní hází svačinou. 

Abych se přiznal, vůbec se jim nedivím. Je to stejné se psem. Ten také pozná, že vás může kousnout a 

druhého ne. Nevíte sice, jak to poznal, ale poznal to. Žáci to poznají také. Jednoduše to je v 

pedagozích. Zase jsme u toho. Pořád se to kolem nich točí.  

MS: Jsou to spojené nádoby.  

ZdS: Propojenost skutečně funguje. Hladiny se jednoduše vyrovnávají.  

MS: Jste optimistou?  

ZdS: Jistěže, neboť jinak bych na tomto místě nemohl být.  

 

 

 

                        

 

 

 

 


