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 TÉMA  3: Transformační procesy 
 
 Výukové a učební pomůcky  
 

 

 
 
Nadnárodní přeměna 
 
 
Evropa a trh - Kapitalismus a etika 
 
autorka:   Ute Ackermann-Boeros 
 
 
Obyvatelé Evropy zažili v uplynulých dvou stoletích velké sociálně-ekonomické transformační 
procesy. Po několik málo desetiletí se nacházejí v novém procesu globálních rozměrů, v němž jsou   
hnacími aktéry, ale také zasaženými obětmi. 
 
V následujícím textu vyzkoušíme, jak lze zpracovat některé charakteristické vlastnosti tohoto procesu 
ve vyučování na druhém stupni (úroveň A).  
 
Ve výukových a učebních pomůckách jsou nabídnuty: 
 
1.  Didaktické úvahy 
 Cíle, kterých by mělo být ve vyučování dosaženo nebo  
 klíčové otázky, které je třeba zodpovědět. 
2. Metodické a instrumentální cíle 
3. Organizace výuky 
4. Definice a vysvětlivky 
5. Bibliografie 
 
V přiložené sbírce materiálů se nachází 
- zadání prací (pracovní příkazy) 
- prameny - texty z publikací a z internetu 
 
1.  Didaktické úvahy 
 cíle nebo klíčové otázky 
 
- Je trh sám o sobě hodnotou? 
- Existují hranice pro síly trhu? 
- Znamená globalizace totéž jako kapitalismus bez překážek (manchesterský kapitalismus)? 
- Je správné, když jsou privatizovány zisky a tím vznikající sociální náklady jsou přesunovány na 

národní stát, tzn. na občanskou společnost? 
 
2. Metodické a instrumentální cíle 
 
- Porozumění textům 
- Schopnost analyzovat 
- Schopnost argumentovat 
- Rozvoj empatického cítění, schopnosti vcítit se 
- Formulace poznatků 
- Velký důraz je kladen na ústní debaty 
 a na individuální způsob výzkumu. 
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3. Organizační otázky 
 
- Žáci si prohlédnou přiložené materiály a podle potřeby získají další informace z internetu. 
- Přitom sledují předložené pracovní úkoly (viz Sbírka materiálů Tt 303/1) 
- Důležité citáty a poznámky k jednotlivým úlohám by si měli žáci uchovat, budou potřeba ke 

konečné prezentaci. 
 
3.1  1. hodina 
 
Definice mohou být prezentovány pomocí Power Pointu nebo na tabuli (také na aktivní tabuli) nebo s 
použitím zpětného projektoru. Tyto krátké informace by měly být stále k dispozici i pro pozdější 
použití. 
 
Pro sbírání a zpracovávání materiálů bude třída rozdělena do skupin (po 4 žácích/žákyních), z nichž 
každá skupina jmenuje svého mluvčího, tj. osobu, která výsledky přednese zbytku třídy. 
 
Mluvčí skupin budou přednášet: 
 
● Úvod k úloze č. 1 (Tt 303/1) 
 
- Připomenutí znalostí o laissez-faire-liberalismu 
- Žáci odpovídají na otázky a) a b) 
- Prezentují poznatky ve třídě 
 
● Úloha č. 2  (Tt 303/1) 
 
- Na tabuli budou zaznamenány poznatky o Marxově názoru 
- Skupiny zpracují otázku a)  
 
● Domácí úkol 
 
- zkoumání pozadí Marxova myšlení 
- sběr informací z novin a internetu, např. o sociálních protestech ve Francii 
 
3.2  2. hodina 
 
● žáci referují své poznatky týkající se sociálních protestů ve Francii 
● pokud třída disponuje připojením k internetu, lze předvést videozáznam ze stránky 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4897898.stm 
● úlohy 3.a),b) a c) mohou být prováděny ve dvojicích a to tak, že první ze dvojice zastupuje 

argumenty demonstrantů a druhý hájí argumenty, které hovoří pro zájmy vlády. 
 
● Domácí úkoly 
 
- zkoumání záměrů Peugeotu v Anglii uzavřít závod 
- hledejte další firmy, které přemístily své výrobní závody 
 
3.3  3. hodina 
 
● Žáci informují o výsledcích svého zkoumání. 
● Pracují ve dvojicích na úloze č. 4 (Tt 303/1). 
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● Otázky 4. a) a b) mohou být během hodiny zodpovězeny a předneseny třídě. 
● Zodpovězení otázky 4.c) vyžaduje více času. Může se začít ve třídě a dokončit doma. 
● Tuto úlohu je možné zpracovávat ve skupinách nebo individuálně. 
● Argumenty by měly být zachyceny písemně, přičemž žáci mohou získat další hlediska z internetu, 

aby podepřeli svoji argumentaci. 
 
3.4  4. hodina 
 
● Třídě jsou předneseny poznatky z úlohy 4. 
● Úloha/otázka č. 5 může být opět zpracovávána ve skupinách po 4 žácích/žákyních. 
● Následují zprávy mluvčích skupin. 
● Úloha/otázka č. 6 
- Vysvětli, co rozumíš pod pojmem sociální stát  Použij přitom informace z kapitoly "Definice a 

vysvětlivky". 
- Vysvětli princip (nebo hodnotu) „solidarita“. 
- Zpracujte otázku č. 6 a). Žáci čtou texty a shrnou hlavní argumenty autora (i další prameny). Které 

mluví pro sociální stát a které proti? 
- Jaký názor mají žáci na princip sociálního státu (nebo na místo solidarity v žebříčku hodnot?) 
 
3.5  5. hodina 
 
● Úloha/otázka č. 7 je zpracována opět ve skupinách. Jsou vypsány argumenty pro a proti a 

předneseny třídě. Argumenty budou potřeba také pro úlohu č. 9. 
● O úloze/otázce č. 9 se debatuje ve třídě. 
 
3.6  6. hodina 
 
● Žáci/žákyně si vyberou jednu otázku z úlohy č. 9 a odpovědi prezentují v psané podobě (např. 

folie nebo PowerPoint). 
● Je třeba klást důraz na to, že jsou přiloženy podpůrné informace a podklady pro argumentaci . 
● Jako přílohy lze použít: obrazy, karikatury, statistiky, grafy, články z novin, časopisů nebo z 

internetu. 
● Je nutné, aby žákovské prezentace měly určitý řád: 
 
- Úvod 
- Hlavní část s argumenty a prameny 
- Závěr  
 
 
4. Definice a vysvětlivky 
 
● Trh:   Místo, na kterém si kupující a prodávající vyměňují informace a/nebo dochází k výměně  

zboží. Trh je spolu s právem na vlastnictví jeden z nejdůležitějších elementů výměny zboží a 
informací. 

 
 V hospodářské teorii je existence trhu předpoklad a zároveň důležitá součást kapitalismu. 
 
 Trh může nabývat různých podob, např. skutečný trh v centru města, kde proti sobě fyzicky stojí 

prodávající a kupující, nebo také jako ,virtuální’ trh, např. na internetu. 
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● Kapitalismus:   Obvykle se pod tímto pojmem rozumí ekonomický nebo sociálně-ekonomický 
systém, u kterého jsou výrobní prostředky převážně v privátním vlastnictví. Výrobní prostředky 
jsou použity s cílem maximalizovat zisk s pomocí dělníků nebo zaměstnanců. 

 
 Peníze jsou důležitým prostředkem k tomu, aby se zboží, služby a práce vyměňovaly na trzích  z 

velké části volných. K rozhodnutím o investicích dochází prostřednictvím vlastníků. Produkce a 
rozdělení zboží je prováděno firmami, které si navzájem konkurují a jednají ve svém vlastním 
zájmu. Ačkoliv je většina rozvinutých zemí považována za kapitalistické, mají některé z nich 
smíšené „národní hospodářství“, ve kterém část výrobních prostředků leží v rukou státu a do 
jejichž řízení stát zasahuje. 

 
● Volný trh:   Volným trhem rozumíme „idealistický“ model trhu, ve kterém probíhá volná směna 

zboží a služeb bez nátlaku a kontroly. Stát má roli nezávislého pozorovatele „nočního hlídače“, 
který má zaručit privátní vlastnictví půdy a finančních prostředků, volnou výměnu informací a 
také  bezpečnost intelektuálního vlastnictví a dále existenci firem samotných.  

 
● Globalizace:   Jedná se o světově rozšířený systém technologických, hospodářských, politických a 

kulturních směn. To je umožněno moderními prostředky komunikace a přepravy, legální 
infrastrukturou a také otevřením hranic v mezinárodním obchodě a při pohybu peněz. Pojem se 
vztahuje na stále se zužující kontakty a spolupráci na hospodářské, politické a kulturní úrovni. 
Ačkoliv tyto vztahy na globální úrovni nejsou nové, stávají se rozsáhlejší než kdy byly. 

 
 
Historie kapitalismu 
 
V průběhu 18. a 19. století docházelo v Evropě k postupnému zmenšování překážek v obchodování. 
To se vztahovalo především na produkci a práci, užívání nejednotných váhových a měrových 
jednotek, na omezení při zakládání podnikatelských subjektů a omezení vrchnostenských privilegií 
týkajících se obchodu. 
 
Tento vývoj se opíral o dva nově vytvořené principy: 
 
 ● Právní princip stanovil, že pouze legitimní vlastník nebo někdo, kdo má vlastnická práva, je 

schopen nejlépe hospodářsky využít své vlastnictví. Toto pravidlo musí být zakotveno ve 
vlastnických právech každé země. 

 ● Jiný princip byl politická teorie národního hospodářství laissez-faire (heslo klasického 
liberalismu). Vzhledem k tomuto principu je každý hospodářský zásah státu neoprávněný. 
Národní hospodářství nejlépe funguje, když stát zaujímá defenzivní roli, která pouze garantuje 
plynulý běh volného trhu. 

 
Další důležitá změna teoretických základů kapitalismu začala ke konci 19. století. Tato fáze se 
vyznačovala expanzí podnikání a financí, narůstající globalizací produktů a trhů a rostoucími 
požadavky na využití kapacity finančních sektorů tak, aby byly zajištěny trhy a finanční zdroje 
potřebné pro hospodářský růst. 
Stát byl vnímán mnohými,  především  majetnými,  jako prostředek vedoucí ke zlepšení rámcových 
hospodářských podmínek, k zajištění trhů a jako možnost přístupu k omezeným finančním zdrojům. 
Kdyby to bylo nutné, mělo být těchto cílů dosaženo i pomocí vojenských prostředků. 
 
Ve dvacátých letech posledního století našla tato filozofie svého prominentního představitele - v 
americkém prezidentovi Calvinu Cooldridgovi, který ujišťoval, že je věcí Ameriky „dělat obchody“ 
(„bussines of America is bussines“). Kritikové tohoto období poukazovali na tento fenomén jako na 
„korporatismus“, zatímco přívrženci zastávají názor, že se jedná o logické pokračování principu 
laissez-faire. 
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Globalizace 
 
Globalizace nebo internacionalizace popisuje různé trendy, ke kterým dochází především od konce 
druhé světové války. Tyto trendy zahrnují větší mezinárodní pohyblivost zboží, peněz, informací a 
lidí. Vztahují se také na rozvoj technologií, organizací, právního systému a infrastruktury, které tuto 
mobilitu zajišťují. O existenci takového globálního rozvoje se ostře debatuje. 
 
Lze rozlišovat mnoho úrovní, na kterých se globalizace odehrává. 
 
 ● Na hospodářské úrovni 
   ○ Mezinárodní obchod roste vyšší měrou než je celkový hospodářský růst.  
   ○ Přírůstek mezinárodního kapitálového toku zahrnující přímé investice ze zahraničí. 
   ○ Přijetí mezinárodních úmluv a organizací jako je např. Světová obchodní organizace 

(WTO) a OPEC. 
   ○ Rozvoj jednotného globálního finančního systému. 
   ○ Vzrůstající role mezinárodních organizací jako WTO, WIPO (World Intellectual 

Property Organisation), IMF (Mezinárodní měnový fond), které se zabývají 
mezinárodními transakcemi. 

   ○ Nárůst ekonomických postupů jako separace výrobních části podniku nebo jejich 
sdružování do větších výrobních středisek prostřednictvím nadnárodních firem. 

 
 ● Na kulturní úrovni 
   ○ Narůstající kulturní výměna na mezinárodní úrovni 
   ○ Rozšiřování multikulturních jevů, rostoucí individuální přístup ke kulturní různorodosti, 

např. pomoc s exportem filmů z Hollywoodu a Bollywoodu. 
    Součástí tohoto vývoje je, že importovaná kultura, může nahradit místní kulturu, což má 

za následek redukci kulturní rozmanitosti - smíšením nebo adaptací. Nejnápadnější 
formou tohoto vývoje je „pozápaďování“ kultury, ale také je možné pozorovat 
rozšiřování čínské kultury. 

   ○ Nárůst turismu a cestování. 
   ○ Nárůst přistěhovalectví, včetně ilegální imigrace. 
   ○ Rozšiřování místních stravovacích zvyků (jako např. Pizza, čínská a indicko/pákistánská 

kuchyně) do dalších zemí. 
 
 ● Na jiných úrovních 
   ○ Rozvoj globální telekomunikační sítě se vzrůstajícími datovými toky přesahujícími 

hranice - pomocí internetu, satelitní komunikace a telefonu. 
   ○ Nárůst mezinárodně platných standardů, např. autorské právo, patenty. 
   ○ Vytvoření univerzálně platných hodnot. 
   ○ Požadavek na vytvoření mezinárodních soudních dvorů a jednotných právních 

standardů (např. Mezinárodní soudní dvůr) 
   ○ Často se také tvrdí, že globalizace s sebou přináší terorismus. Charakteristickým rysem 

globalizačního terorismu jsou atentáty v zemích třetího světa, které se nenacházejí v 
žádném přímém vztahu k vlastní zemi teroristů. 

 
Omezení týkající se mezinárodního obchodu byla od druhé světové války ve velké míře zrušena, jako 
např. celní a obchodní dohoda (GATT) a Světová obchodní organizace (WTO). Nejen GATT, ale také 
WTO mohly dát do pohybu následující iniciativy: 



 6

● Pobídka volného obchodu 
  ○  zboží 
    ● Redukce nebo odstranění dovozních cel, vytváření zón volného obchodu s 

nepatrnými nebo žádnými dovozními cly. 
    ● Redukce přepravních nákladů, zejména používáním kontejnerů a lodní přepravy.  
  ○ kapitálu: Redukce nebo zrušení kontrol pohybu kapitálu. 
  ○ Redukce, zrušení nebo harmonizace subvencí uvnitř států. 
● Omezení práv na intelektuální vlastnictví 
  ○ Harmonizace autorských práv mezi zeměmi se silnými restrikcemi. 

   ○ Nadnárodní uznání práv intelektuálního vlastnictví (např. v Číně poskytované patenty 
jsou uznávány i v USA) 

 
Sociální stát (stát blahobytu ) 

 
Tento pojem je v němčině používán od roku 1870, přičemž terminologie „sociální stát“ je také velmi 
široká.  
 
Moderní sociální státy se rozvíjely postupným procesem od konce 19. stol. a během 20. stol. 
Odlišovaly se od dřívějších způsobů péče o chudé principem všeobecné péče. Především vybudování 
systému sociálního pojištění za Bismarcka sehrálo zásadní roli. Některé formy sociálního státu, jako 
např. ve Skandinávii, se opíraly o vývoj autonomního vzájemného zaopatření. Jiné modely braly jako 
základ státní péči. Tato koncepce však nebyla aplikovatelná na všechny státy, které sociální péči 
nabízely. Sociolog T.H. Marshall definoval sociální stát jako zvláštní kombinaci demokracie, státní 
péče a kapitalismu.  
 
Příklady raných  sociálních států jsou Švédsko, Nizozemí a Nový Zéland (především ve 30. letech 
posledního století). V reakci na světovou hospodářskou krizi ve 30. letech směřovalo mnoho zemí k 
sociálnímu státu. Jako předzvěst příchodu nové doby  byly služby „od kolébky k rakvi" reakcí na stále 
rostoucí chudobu v průběhu světové hospodářské krize. Po druhé světové válce vybudovalo mnoho 
zemí v Evropě své sociální systémy, jejichž výsledkem bylo pokračující komplexní zabezpečení 
obyvatelstva. 
 
Argumenty pro sociální stát: 
 
 ● Humanitní: lidé by neměli zbytečně trpět. 
 ● Demokratický: Voliči většiny zemí by měli hlasovat pro postupné budování sociálního 

zajištění. 
 ● Etický: Reciprocita (vzájemnost) nebo spravedlivá výměna platí za univerzální morální 

princip. Většina sociálních států je založena podle tohoto vzoru všeobecné směny. Altruismus 
(nezištnost) je morální povinností většiny kultur. Dary a podpora slabých spoluobčanů je 
obecně rovněž spojena s morálkou.  

 ● Utilitarizmus: Člověka potěší více, darovat určité množství peněz chudému než bohatému.. 
Přerozdělení bohatství od bohatých směrem k chudým zvýší společenskou spokojenost. 

 ● Náboženské: Většina velkých světových náboženství upřednostňuje skupinu před 
individualitou. Náboženské povinnosti zahrnují dary a solidaritu s potřebnými. 

 ● Vzájemnost: Některé národní systémy se volně rozvíjely tím, že rostly záruky na vzájemnost. 
 ● Hospodářský: Sociální programy plní také větší množství hospodářských funkcí, např. 

regulaci trhu práce. 
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 ● Sociální: Sociální programy pomáhají dosahovat cílů v oblasti vzdělání, rodiny a práce. 
 ● Selhání v privátní oblasti: Příznivci sociálního státu argumentují, že by se privátnímu sektoru 

nepodařilo dosáhnout sociálních cílů a zároveň vytvářet efektivní produkci prostřednictvím 
monopolů, oligopolů a nesouměrného rozdělování informací. 

 
Argumenty proti sociálnímu státu: 
 
 ● Anarchisté: Anarchisté myslí, že všechny státy a vlády jsou nežádoucí nebo nepotřebné. 

Používají argument, že sociální stát je forma kontroly a ne výsledek altruistického 
přesvědčení. 

 ● Liberální: Mnoho liberálů si myslí, že státní kontrola ubírá na svobodě jednotlivce. Jednotlivý 
občan není povinen subvencovat spotřebu ostatních. 

 ● Konzervativní: Argumentují, že sociální výdaje by měly nežádoucí efekt na chování občanů. 
Podporovalo by to závislost a redukovalo snahu hledat si práci, pokud by byla vyplácena po 
dobu nezaměstnanosti podpora v nezaměstnanosti ve výši minimální mzdy.  

 ● Individualisté: Sociální výdaje snižují svobodu zámožných občanů, tím že by byli nuceni 
věnovat část svého bohatství na ostatní. Tyto argumenty jsou používány také liberály a 
konzervativci. 

 ● Protiregulační: Sociální stát je obviňován, že uplatňuje velkou kontrolu nad hospodářstvím,  
tím oslabuje růst a vytváří nezaměstnanost. 

 ● Volný trh: Zastánci věří, že volný trh vede k větší efektivnosti produkce a služeb než státní 
sociální programy. Argumentují,  že sociální výdaje jsou dražší a mají za následek vyšší 
daňové zatížení. 

 ● Zastánci Hayekse se domnívají, že vládnoucí instituce jsou méně schopné shromažďovat 
poznatky, které by jim umožňovaly reagovat na určitou situaci než privátní zařízení. 

 ● Náboženské: Někteří protestanti (především v USA) jsou proti sociálnímu státu. Říkají, že by 
to vedlo k tomu, že občan by byl povinen být velkorysý. Čestná je pouze dobrovolnost darů 
prostřednictvím soukromých organizací. 

 
_________________________________ 
Z němčiny přeložila Milena Zbranková. 
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