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Z.Bauman (1925) patří k předním světovým sociologům a filosofům. Díla||: 
Sociologie pro každý den, Ideje, ideály a ideologie.V roce 1968 musel odejít 
z Polska do emigrace. Od roku  je na univerzitě v Leedsu, 
Mladá fronta vydala: Sociologie pro každý den (1965) 
                                  Globalizace (1999) 
                                  Tekutá modernita (2002) 
1.Jak jsme 
Slovo práce poprvé použito v r.1776 
Zatímco příjem v 18 stol v Evropě na hlavu  byl jen o 30% vyšší než v    
Indii, Africe, nebo Číně, v roce 1870 11x vyšší než v nejchudších 
zemích a v r.1995 50 násobku 
Průmyslová civilizace  oddělila pracující od zdroje obživy – vznik 
závislosti 
Zjištění že práce je zdroj bohatství vedl kapitalisty k maximálnímu 
využití práce pracujících. Vznikl svazek vzájemné  dlouhodobé 
závislosti a současně  dlouhodobé mentality.  
Nynější mentalita  je krátkodobá:  odhad: středně vzdělaný  Američan   
změní za život zaměstnání nejméně 11x. 
FLEXIBILITA je dnes platící heslo: práce  na krátkodobý úvazek, 
nebo bez smlouvy. Malá část pracuje tvrdě, velká část nemá práci, 
protože  nedokáže držet krok. 
Vznikající nejistota  je mocná individualizující síla., takže  idea 
společného zájmu je  stále mlhavější. Nejsou společné, ale pouze 
individuální problémy. 
Pravidla zaměstnávání a propouštění se uvolňují – malá naděje na 
loajalitu nebo věrnost, klesá zájem o umění dohody. 
Pomíjivé formy spolčování  jsou pro lidi mnohem užitečnější než 
dlouhodobé konexe. Uvolňuje se svazek mezi kapitálem a prací. To 
kopírují i manželské vztahy : vznik volného svazku. 
Vzniká poddajná populace neschopná klást organisovaný odpor vůči 
rozhodnutí kapitálu.. Jakýkoliv svazek narušuje flexibilitu, rychlost 
reakce a tudíž konkurenceschopnost. 
Hlavní pramen zisků:spíše ideje než materiální předměty a zaměření 
na spotřebitele. 
Rozdělení aktivních lidí podle Reicha: 
1  .manipulátoři symbolů: ideje, postupy 



2. obnova pracovní síly: pedagogové, státní funkcionáři 
3. prodejci výrobků  a výrobci touhy po nich 

4 rutinní dělníci – jsou nejpostradatelnější, na jedno použití,proto 
nejsou nejsou  oddaní firmě..  

 
Zhroucení důvěry znamená  úpadek  vůle po angažovanosti. 
Kapitál je globální – pracující jsou lokální – málo pohybliví, 
flexibilní. 
2. Lokální řády, globální chaos 
Přitažlivost řádu: možnost předvídat, představuje  čitelné rozložení 
možností 
Chaos kde je možné všechno se stejnou pravděpodobností je  
nenáviděný, odporný a děsivý 
Využívání chaosu  představuje hlavní zbraň k mocenské nadvládě 
Globalizace představuje  znehodnocení řádu. Zdá se, že  nadvláda 
usedlíků nad nomády končí: globalizace = pomsta nomádů 
Absence omezení, deregulace  a flexibilita  je obrovský pokrok proti 
discipinárnímu drilu., ale výsledkem je  zranitelnost těch méně mocných. 
Příjmy vlastníků a akcionářů  závisely na dobré vůli dělníků  a jejich 
živobytí zase záviselo na pracovních příležitostech. To dnes neplatí: 
Smluvní partner může kdykoliv opustit jednací místnost. 
Požadavky na budoucnost nemohou klást lidé, kteří nemají v moci 
přítomnost. 
Dříve místo, lokalita hrála svou roli nyní došlo ke znehodnocení 
místa.Mobilní telefon zasadil ránu potřebě fyzického kontaktu. 
Nic dlouhodobého to je princip který naleptává důvěru, loajalitu,  a 
vzájemnou vazbu 
Základní rozměrem nesvobody  je  stupeň imobility., usazenost začíná 
být pasivem. Cestovat nalehko vystříhat se vazby na majetek to je 
znamení privilegovaných.. Neschopnost rozloučit se  starými věcmi je 
příznak deprivace. 
Elita: odvaha pobývat v nepořádku, vzkvétat uprostřed zmatku, 
pohybovat se v síti možností, než ochrnout v jednom zaměstnání. 
Kdo si to může dopřát tak žije v čase, kdo nemůže, tak v prostoru. 
. 
3. Svoboda a bezpečí: nedokončený příběh bouřlivého svazku. 
Bezpečí lze zajistit pouze řádem. Řád  ale znamená nátlak, omezování 
svobody . Řád, který nazýváme kulturou je zranitelný a choulostivý. 
Při tom volba mezi svobodou a bezpečím není volbou mezi zlem a 
dobrem. Svoboda bez záruk bezpečí nebude šťastnější než bezpečí bez 
svobody. A lidé potřebují obojí.a oběť kterékoliv složky přináší 
utrpení.Dokonalá rovnováha mezi svobodou a bezpečím je asi 



prakticky nemožná ale přes to musíme hledat lepší vyjádření jejich 
kompromisu. 
Individualizace  není však věcí volby, ale je to osud: nelze totiž 
procesu individualizace uniknout a nelze se jí vlastními prostředky 
vyhnout 
Je v individualizované společnosti možná politika? 
Život každého je plný rizik se kterými se musí vyrovnávat sám. 
Odvrácenou stranou individualizace je postupný rozklad občanství. 
Veřejný zájem se zredukoval na zvědavost jak žijí slavní a známí 
Vznikají společenství  sdílených trápení, úzkostí a nenávisti 
Beck: to co vystupuje z trosek sociálních norem je nahé, vyděšené  a 
agresivní ego, které hledá lásku a pomoc. 
Individualizace přináší stále většímu počtu lidí  nevídanou možnost 
experimentovat a zároveň neslýchaný úkol vyrovnávat se s jejími 
důsledky.Zející propast mezi právem na sebeurčení  a schopností 
ovlivňovat  společenské uspořádání se budeme muset teprve  
experimentováním učit zvládat. 
Žádné postavení dnes není jisté. Je nutné si uvědomit, že trestuhodné 
tendence jsou racionální odezvou  vůči světu s jeho způsoby, Zatím co 
moc je globální ,politika je lokální a tudíž málo schopná něco zařídit. 
Demokratickou společnost poznáte podle neustálých stížností, že není 
dost demokratická. 
Abychom dokázali držet na uzdě  globální síly potřebujeme politickou 
sílu s globálním dosahem. 
V dohledné době musí lidstvo tento gordický uzel rozetnout. 
 
4. Modernita a jasnost: příběh padlé romance. 
Jestliže se člověku otevírá více možností, než kolik dokáže obsáhnout 
vystoupí ambivalence v podobě neklidu a úzkosti. Modernita přinesla 
éru trvalé disharmonie  mezi potřebami a schopnostmi. 
Moderní doba nepopírá mysterium, ale vyjímá je z racionální 
působnosti  a nechce s ním ztrácet čas 
Touha po jednoznačnosti situace za účelem zažehnání muk riskantní 
volby vedla k utopiím: hledal se svět ve kterém je jednoznačný recept 
na každou situaci Dnes je jasné, že tato strategie nemohla dosáhnout 
cíle a drží se jí ti, kteří nejsou schopni zvládat zásadní konflikt mezi  
potřebami a schopnostmi. U ostatních získaly bezpodmínečnou 
prioritní podporu  potřeby, které jsou zároveň hnacím motorem 
civilizace. 
Ambivalence ztrácí svůj společenský osten, ale je možná 
nejhrozivějším protivníkem identity jedince. 
 
5.Zda-li jsme hlídačem bratra svého 



Závislost mého bratra ze mě dělá etickou bytost. 
Základním kamenem morálky je potřeba druhého a zodpovědnost za 
to že ji vyhovíme..Dnešní  napadání sociálního státu je následek 
rozkladu tohoto spojení. Stále širší je propast mezi těmi, kteří jsou a 
nejsou ve hře Nezaměstnaní již nejsou záložní armádou, protože 
prosperita a konkurenceschopnost se měří úbytkem pracovní síly. 
Ve společností, kde hnacím motorem jsou spotřebitelé, jsou chudí 
bezcenní i jako spotřebitelé 
Německý .sociolog Ulrich Beck:  za 10 let pouze jeden ze dvou práce 
schopných Evropanů bude mít pravidelné zaměstnání., ostatní: si 
budou zajišťovat obživu krátkodobou, příležitostnou prací bez 
smluvních záruk, bez důchodu, protože z hlediska kapitálu nemá péče 
o chudinu žádný ekonomický smysl.Ať již jsou jakéhokoliv původu 
společné mají to, že jsou břemenem společnosti. Čím jsou chudí 
ubožejší, tím méně uboze se cítíme  my. Vcítění do lidí „na podpoře“ 
je obtížné. Etická argumentace  je poslední obranná linie sociálního 
státu. Lidskost společnosti bychom měli měřit  kvalitou života jejich  
nejslabších členů. 
V nastalé civilizaci není  žádný“ rozumný důvod“ proč bychom měli 
být hlídači bratrů svých 
 
6. Sjednocení v rozdílnosti 
1.Řád  se pokládá za důležitý zpravidla když se ztrácí. Bush po 
zhroucení SSSR: „náš nový nepřítel je , nejistota, nepředvídatelnost a 
nestabilita.“   Dnes  nás ohrožuje  nedostatek konsistence a jasného 
směřování, jakož i stále zřetelnější neschopnost něco udělat. 
2. univerzální deregulace: priorita iracionality a slepoty tržního boje, 
svoboda zaručovaná kapitálu na úkor ostatních svobod, trhání 
garantovaných záchranných sítí, opomíjení jiných než ekonomických 
úvah. 
Umírněné odhady pro Evropu: 3 miliony bezdomovců, 20  milionů 
lidí bez práce, 30 milionů lidí pod hranicí chudoby. Národní státy  se 
zříkají svých povinností  a nahrazují je schvalováním trhu jako garanta  
universálního práva na zbohatnutí.Chudoba získává cejch hanby 
v době kdy spotřebitelská svoboda představuje lidský parametr  
Bohatství 358 miliardářů současnosti = příjmu 2,3 miliardy  
nejchudších( 45% populace) 
Mezistátní instituce vyvíjejí trvalý tlak  na státy, aby zrušili všechna 
omezení, která zpomalují volný tok kapitálu a omezují svobodu trhu. 
Podle dnešní interpretace právo na práci  nepatří mezi lidská práva 
3. Ostatní záchranné sítě: ve vlastní režii člověka se rozpadají: rodina, 
přátelství.Dochází ke  ztrátě sociálních dovedností, společenské 
vztahy se řeší  pomocí technologických prostředků. Na světě  je  málo 



věcí které jsou spolehlivé a pevné. Umění zapomínat je důležitější než 
paměť(  člověk připomíná kazetu, kterou lze kdykoliv přehrát) 
Nejistota je vyčerpávající: člověk se třese tváří v tvář nekonečným 
možnostem ve chvíli, kdy se má rozhodnout, protože všechno může 
být zítra omylem. Tato úzkost je cena za svobodu. Jakkoliv tyto 
svobody mohou být příjemné , pro mnoho lidí je jejich cena příliš 
vysoká. 
Chtěli bychom svět ve kterém možnosti jsou jasné, odměna za dobrou 
volbu zaručená a kde se dobře a neomylně pozná , která volba je 
správná.  
Obyvatelé moderních měst mají  malou naději, že věci budou průhlené 
a jednoduché. Problém cizinců spočívá v nejistotě starousedlíků při 
volbě svobodně se  pohybovat  kamkoliv nebo  možnosti se selektivně 
některým místům vyhýbat. Za svobodu volby se však platí. 
Lidství dnes hovoří  mnoha hlasy a to dlouho tak zůstane. 
Klíčová otázka dneška:jak vytvořit z této polyfonie harmonii a jak 
zabránit, aby se nezvrhla do kakofonie. Místa odkud bylo možné 
intervenovat  ve prospěch společného zájmu, které zaujímal stát se 
vyprazdňují 
Úkol: najít jednotu v rozmanitosti. V minulosti buď jedno nebo druhé 
Postmoderní situace možná najde řešení 
 
7. Jak myslíme 
Společnost dnes funguje jako autocamping: každý má své plány, 
každý se stará sám o sebe, platí jen vybrané služby. 
Totalitární společnost povinné a vynucené homogenity byla 
zapřísáhlým nepřítelem nahodilosti, různorodosti, dvojznačnosti, 
nevypočítatelnosti a výstřednosti, které se snažila vyhubit. 
Dnes být moderní znamená,  nebýt schopen  na chvíli se zastavit, 
protože konečné uspokojení je nemožné, identita je v podstatě 
nedokončený projekt. Představa dokonalého konečného stavu vzala za 
své. 
Je tu významný posun od spravedlivé společnosti k „lidským právům“ 
Tj. vybírat si svůj vlastní životní styl, svůj osobní model štěstí. 
Už žádná spása prostřednictvím společnosti ( Drucker) , „společnost 
neexistuje“ (Thatcherová) 
Už nejsou Vůdci, kteří by ti řekli co máš dělat, v individualizovaném 
světě žijí jen další jednotlivci,kteří mohou být vzorem ale 
odpovědnost si neseš  sám.. 
V současnosti jsme všichni jednotlivci, nikoliv z vlastní vůle, ale 
z nutnosti. Pokud je člověk de iure individuem, pak neexistuje nikdo, 
koho by mohl obviňovat za svou bídu  Biografická řešení jsou obtížná 
a nešikovná a u systémových řešení nemožná. 



Dnes je potřeba bránit mizející veřejnou sféru, zabydlet  veřejný 
prostor opuštěný občany i mocí. Principy strategie moci: únik, 
vyváznutí, odpoutanost, neviditelnost. 
Jde o to znovu zalidnit  místo střetávání,  diskusí a vyjednávání mezi 
individuálním a společným. Toho se mohou zhostit jen ti, kteří se 
znovu naučí zapomenutým občanským dovednostem. 
 
8. Pokrok: totéž a různé 
Jdeme po cestě, aniž bychom znali cíl 
Abyste mohli plánovat budoucnost, musíte mít aspoň trochu v moci 
přítomnost 
Nejméně řešitelnou otázkou není problém „co dělat“, ale “ kdo to 
udělá“ 
Dobovou atmosféru vystihuje Peter Drucker:  „už žádnou spásu 
prostřednictvím společnosti“ 
Pokrok, stejně jako  mnoho jiných faktorů moderního života  byl 
deregulován a privatizován. Otázku, zda něco nové je také lepší 
rozhodne konkurenční boj a privatizace znamená že každý sám za 
sebe bude uplatňovat svůj rozum, píli, zdroje . 
Žijeme ve světě univerzální flexibility za situace  prudké a beznadějné 
nejistoty, která prostupuje  všemi aspekty  individuálního života. 
Bezpečné přístavy důvěry jsou vzácné ( JK.:  šance pro skauting) 
V životě  jemuž vládne  předpis flexibility nemohou být životní 
strategie, plány a touhy jiné než krátkodobé. 
Kulturní a etické důsledky této velké transformace  ještě nebyly vážně 
prozkoumány a můžeme je jen tušit 

. 

9. Využití chudoby 
Globalizující ekonomika  se rychle zbavila politických otěží a 
lokálních omezení a je pověstná tím , že vytváří stále hlubší propast  
mezi bohatstvím a příjmem nejvyšších a nejnižších vrstev světové 
populace, čímž z řady lidí dělá ekonomicky a společensky nadbytečné 
bytosti.   
Podle OSN 1 miliarda lidí nemůže uspokojit  ani své nejzákladnější 
potřeby, přestože globální spotřeba zboží a služeb  byla v roce 1997 
dvakrát vyšší než v roce 1975 (od roku 1950 6násobek) 
4,5 miliardy lidí v rozvojových zemích: 3 lidé z 5 nemají přístup 
k základním infrastrukturám, 1/3 nemá dostatek pitné vody, ¼ nemá 
domov, 1/5 nemá přístup ke zdravotnickým službám, 1/5 nemá ani 5 
let vzdělání, totéž množství podvyživeno, přibližně v 80 zemích ze 
100 rozvojových má příjem na hlavu nižší, než před deseti ,dokonce 
před 30 léty. 



Naproti tomu tři nejbohatší muži světa  vlastní jmění odpovídající 
národnímu důchodu 48 nejchudších zemí 
Polarizace bohatství představuje nejhrozivější ze současných tendencí 
Vědecký výzkum zjišťuje: ve světě je stále méně placené práce. 
Poměr produktivita/zaměstnanost se od  70 let zhoršuje 
Flexibilizace práce znamená,že  zaměstnavatel může dát zaměstnanci 
kdykoliv padáka.Stále více práce je pouze  na částečný úvazek a stále 
menší smysl má  úsilí o zvláštní dovednosti  o které by byl trvalý 
zájem – není možná racionální volba. 
Politická ekonomie nejistoty je soubor pravidel ,jež mají skoncovat se 
všemi pravidly. Neblaze proslulá „Multiraterální dohoda o 
investicích“, omezuje možnosti vlád  ovlivňovat svobodu kapitálu. 
Základním cílem globálního kapitálu není ustavit nový řád, ale jen 
odstranit stávající řády a zabránit dnešním vládám provádět 
jakoukoliv  regulaci. 
Tomu nahrává neschopnost privatizovaných a bytostně nejistých 
jedinců jednat ve vzájemné shodě., protože lidé nevěří, že by 
jakékoliv jednání  bylo účinné, že by se privátní křivdy mohly stát 
kolektivními tématy 
Globální ekonomika potřebuje samotnou svobodu v její tržně 
spotřebitelské podobě , což zaručuje  potřebné lidské chování. 
Globalizací se často označuje odtržení moci od politiky 
Svět se vymkl veškeré kontrole  a stává se  živelným , neplánovaným, 
nepředvídatelným a nahodilým procesem. 
Národní státy musí hrát v souladu s těmito pravidly nebo riskovat 
krutou odplatu nebo neúčinnost svých podniků. 
Předběžnou podmínkou účinného jednání je že politika se musí 
pozdvihnout na mezinárodní úroveň. Politika musí držet krok s mocí , 
která se osvobodila , aby se volně potulovala v politicky 
nekontrolovaném prostoru. 
Zapotřebí není nic menšího než mezinárodní demokratická instituce , 
která by se mohla měřit s operační škálou nadnárodních sil. Gresh: 
„potřebujeme nový internacionalismus“ 
Potřeba globálních činitelů, kteří by se vyrovnaly zhuštěné síle 
globálních trhů a finančního kapitálu je mimo veškerou pochybnost. 
Není však  mnoho naděje, pokud pojem „ společného dobra“ 
nezapustí pevné kořeny u budoucích politických aktérů 
 
10. Vzdělání: za, pro a navzdory postmodernitě 
Deutero- výuka:  učení jak se učit je pro život důležitější  než věci 
které jsou v dnešních osnovách.. Bateson: terciální učení je osvojení  
dovednosti jak modifikovat- přizpůsobit  novým podmínkám soubor 



alternativ  se kterými se naučila pracovat vyučovaná osoba  v průběhu 
deuterovyuky. 
Naše doba vyniká v rozkládání rámců, kdežto terciální výuka učí 
člověka prolamovat  pravidelnost , jak se zbavovat svých návyků a  
jak pojímat všechny vzorce pouze do odvolání. To má svrchovanou 
adaptační hodnotu jako nezbytné vybavení pro život. 
Na adresu univerzit: univerzita byla klíčovým  místem, v němž 
vznikaly hodnoty sloužící společenské integraci a tréningovým polem 
pro vzdělavatele. Ani jedno dnes nefunguje. 
Věhlas nahradila všeobecná známost a veřejné zviditelnění  vytlačilo 
učenecké zásluhy. Descartovo: „myslím tedy jsem“ je nahrazeno: 
„mluví se o mě tedy jsem.“ Pravidla známosti nikterak nenadržují 
intelektuální činnosti., takže univerzitní hodnostáři musejí soutěžit  se 
sportovci, popovými hvězdami, výherci loterií, teroristy , bankovními 
lupiči a masovými vrahy a v tomto zápase mají jen malou šanci.. 
V době, kdy  mají všichni – studenti  i učitelé přístup k internetu a 
tudíž k posledním objevům těžko může někdo  prohlašovat, že má 
nezadatelné právo na poučování. Navíc neustálý technologický pokrok 
snižuje životnost poznatků 
Za těchto okolností  se krátkodobá profesionální  výuka, zajištovaná 
zaměstnavateli ad hoc  a zaměřená přímo na perspektivní zaměstnání , 
případně flexibilní kurzy  a (často aktualizované) manuály na 
sebevzdělávání, které na trhu nabízejí mimouniverzitní media  stávají 
mnohem lákavější( a skutečně také rozumější) volbou než úplné 
univerzitní vzdělání, které již není sto zaručit celoživotní kariéru. 
Univerzity dnes získaly nezamýšlenou úlohu  dočasného úkrytu ve 
společnosti stižené strukturální nezaměstnaností a umožňují odsunout 
o pár let okamžik pravdy při střetu s pracovním trhem. 
Adaptabilita univerzitních předmětů je pomalá a proto jejich tržní 
hodnota  pokulhává za tržní hodnotou rekvalifikačních kurzů. 
Stoupající školné  vede k názoru, že  univerzitní vzdělání se za pár let 
nebude považovat za výhodnou investici.   
 Současná verze evoluční teorie nás poučuje o tom, že 

„mnohostranné“ tedy nevyhraněné druhy  mají mnohem větší naději 

na přežití, než druhy, které se skvěle přizpůsobily konkretní ekologické 

nice , pročež jsou příliš náročné na kvalitu prostředí. 

Univerzity byly nastaveny na svět , který se dnes ztrácí 
Ve světě ve kterém nikdo nemůže předvídat jaká odborná znalost bude 
zítra žádoucí je přijetí mnohých a různorodých způsobů vzdělávání 
rozumnou strategií. 
Adaptační hodnota terciálního vzdělávání se stává stále zřetelnější 
hodnotou. 



Příprava pro život – tento úkol veškerého vzdělávání musí znamenat 

kultivaci  schopnosti žít  denodenně a to v míru , s nejistotou a 

ambivalencí různorodých stanovisek, bez důvěryhodných a 

bezchybných autorit. Vzdělávání musí znamenat vštěpování tolerance 

vůči odlišnosti a posilování vůle respektovat právo na odlišnost, musí 

posilovat kritické a sebekritické schopnosti  a zvyšování odvahy 

potřebné k přijetí zodpovědnosti za vlastní volbu a její důsledky . 

Vzdělání musí  cvičit schopnost  „měnit rámce“, musí poskytovat 

odvahu ke svobodě  a k přijetí úzkosti z nejistoty, kterou svoboda 

přináší  spolu s radostmi z nového a dosud nepoznaného  

Pokud jsou tyto úvahy správné pak filosofie a teorie vzdělání stojí 
tváří v tvář náročnému úkolu vypracovat teorii formativního procesu, 
který není veden předem rozvrženým cílem. Jedná se o modelování 
při které není znám a jasně určen model ( JK: Cesta k vrcholu je 
takovým modelováním, kde tvůrcem je každý individuální jedinec se 
svými zájmy, talenty a vůlí) 
Vypracování takové teorie je tou největší výzvou se kterou se 
filosofové vzdělání musí utkat 
 


