
Společenskovědní aspekty přechodu 

 k nízkouhlíkové společnosti 
 

 Nízkouhlíková budoucnost České republiky 

hotel Yasmin, Praha 21. září 2015 



když dva dělají totéž… 
aneb není změna jako změna1: 

potřebujeme docílit společenské změny: přejít 

na nízkouhlíkové technologie (nebo se vzdát technologií…?) 

změna žádoucí: → STRES:→ 

útěk (před problémem: mne se to netýká, ať si s tím poradí 

Američani, Putin, stejně přijdou Číňani; už jdou!) 

agrese (k navrhovateli: panu dr. Hladíkovi, k R&Dialogue) 

jenže: cosi už se změnilo – totiž svět, jejž obýváme: 

změna jsoucí: → KLID a IGNORANCE: → 

k problému: 200 000 let to šlo, dál to půjde taky… 

k navrhovateli: „no jo, zítra zas budete tvrdit něco jinýho…“ 
1„Svět se změnil. Cítím to ve vodě. Cítím to v půdě. Cítím to ve vzduchu. 

Mnohé, co kdysi bylo, je ztraceno. Neboť již nežije nikdo, kdo by to pamatoval.“

        (Galadriel) 

 

 

 



osnova přednášky 

(?) 

vzhledem k drastickému omezení délky 

prezentace na 25 minut je celá prezentace 

pouze osnovou úvahy, jež by měla být vedena, 

proto 

„osnova osnovy“ 

(proto také nebude prezentace obrázková, 

ale neobyčejně suchopárná) 

 

 

 



osnova osnovy (první část) 
popis situace (analytická část): 

– změna jsoucí: 

• postmoderní mnohovrstevnatost reality 

• globalizace 

• vyrobené riziko 

• hrady expertů 

• ztráta důvěry 

– dva decizní prostory 

• 1. ekonomika (neviditelná ruka) 

• 2. politika (regulace) 

– ambivalence 

– perverze 

 



osnova osnovy (druhá část) 
popis řešení (návrhová část): 

– změna žádoucí: 

• shoda na jediném společném řešení 

• synergie lokální – regionální – globální 

• princip předběžné opatrnosti 

• komunikace, strategické plánování 

• budování důvěry 

– dva decizní prostory 

• 1. politika (regulace) 

• 2. ekonomika (neviditelná ruka) 

– hra s nenulovým součtem (může být) 

– zpětná vazba, případy dobré praxe 

 



popis situace (analytická část): 

změna jsoucí: postmoderní mnohovrstevnatost reality 

svět se změnil v několika zásadních paradigmatech 

všechny oblasti vědy (i společnosti) prodělávají krizi 

přítomnost pozorovatele ovlivňuje výsledek 

Heisenbergův princip neurčitosti 

kauzalita → korelace → „events“ (divoké karty, černé 

labutě) 

mediální realita 

interpretativní sociologie 

Thomasův teorém: „Jestliže lidé definují situace jako 

reálné, jsou tyto reálné ve svých důsledcích.“ 

sebenaplňující a sebevyvracející se prognózy 

 

 

 



popis situace (analytická část): 

globalizace: DF: projekt? – proces, který probíhá v 

informační epoše objektivně jako dějiny (jsme jeho 

subjektem i objektem) v planetárním (globálním) 

měřítku a nově (ambivalentně) tak strukturuje vztah 

lokální – regionální – globální 

roviny: ekonomická (expanze trhu) 

  informační – mediální 

  virtuální (interpretativní sociologie) 

  sociální 

  environmentální 

„Globalizace je proces, v jehož průběhu ztrácejí demokraticky 

volené vlády krok za krokem možnost rozhodovat o věcech, 

kvůli kterým byly zvoleny.“(Keller,1998) 

ztráta funkčnosti institucí (státy příliš velké na L a malé na G) 

 

 

 

 



popis situace (analytická část): 

globalizace: 

Globální problém je celkové, 

lidstvo a/nebo přírodu postihující ohrožení nevratnou 

změnou a/nebo katastrofou, 

které vzniká z lokálních nebo regionálních příčin, 

jež se v globálním měřítku kumulují nebo synergují, 

přičemž pro řešení globálních problémů nemáme 

žádný globální nástroj. 

Nevratná změna: 

taková, již nelze vrátit, 

nebo pro jejíž vrácení do původního stavu nemáme 

společenské prostředky. 

 

 

 

 



popis situace (analytická část): 

vyrobené riziko 
Beck, Ulrich. Riziková společnost (Na cestě k jiné 

moderně). Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 
Praha 2004. 

„… vzniká nový, ‚askriptivní‘ úděl ohrožení, kterému nelze 
při jakémkoli úsilí uniknout. … nenese … znamení bídy, 
nýbrž znamení úzkosti, a není žádným „tradičním 
reliktem“, nýbrž produktem moderny … Atomové 
elektrárny … se … staly … znamením moderního 
středověku nebezpečí.“ (str. 10) 

„Katastrofu nezpůsobuje selhání, nýbrž systémy, které 
proměňují lidskou povahu omylu v ničivé síly vymykající se 
pochopení.“ (str. 10) 

„V pokročilé moderně je společenská produkce bohatství 
systematicky doprovázena produkcí rizik.“ (str. 25) Zatímco 
ve společnosti nedostatku je rozhodující růst produkce a její 
přerozdělování, v postmoderní společnosti se stává 
rozhodující distribuce rizika. 

 

 



popis situace (analytická část): 

hrady expertů: v mikro- i makro měřítku 

• (Roszak, Theodore. Kde končí pustina? (Politika a 

transcendence v postindustriální společnosti). Praha: Prostor, 

2005.) 

• „Hrozí proto nebezpečí, že diskuse o životním prostředí 

vedená v chemicko-biologicko-technických kategoriích bude 

na člověka pohlížet jen jako na organickou aparaturu.“ (str. 

31) a dále diskuse s užitím Maxe Webera, že je absolutně 

nezbytné brát v potaz „sociální … struktury, … vládnoucí 

normy a racionality“, jinak je takový přístup „nicneříkající a 

nesmyslný, pravděpodobně ale obojí zároveň.“ (Beck, str. 32) 

• výsledek: naprosté neporozumění většině světa i vlastní práci 

• odkázanost na odborníky a techniku (NU technologie) 

• ztráta důvěry 

 

 



popis situace (analytická část): 

ztráta důvěry 

• výzkum CESES, 2002, 2 500 respondentů ČR: 

• 8 % - neví... 

• 18 % - souhlasí! 

• 74 % - rozhodně nesouhlasí... 

• otázka: Máme si v české společnosti věřit? 

„většině lidí je možno důvěřovat“: 18 % 

„nevím/neodpověděl“: 8 % 

„člověk musí být ve styku s ostatními velmi opatrný“: 
74 % 

„Nevěřte nikomu, pozorujte manželku, své děti, 
oznamte vládě jejich činnost!“ (V. I. Lenin) 

• věřte odborníkům 

• problém: kdo je odborník? ... 

 

 

 

 

 



popis situace (analytická část): 

dva decizní prostory 

1. ekonomika (neviditelná ruka) 

2. politika (regulace) 

kdo zavinil finanční a ekonomickou krizi? 

ekonomové nebo politikové? 

přemíra regulace nebo nedostatek regulace? 

sliby politiků nebo hrabivost bank? 

• „Co jiného naznačuje obrovský nárůst hypoték 
než víru v dnešek, a hlavně v budoucnost?“ 

    (Václav Klaus dne 1. ledna 2008) 

ekonomický prostor zjevně válcuje ten politický 

výsledek: ztráta rozumění a důvěry 

 

 

 

 



popis situace (analytická část): 
ambivalence 

glokalizace: simultánní proces univerzalistických a 

partikularistických tendencí (globalizace × marginalizace, 

vytěsnění, vyloučení) 
(Robertson, Roland. 1995. Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity.) 

časoprostorová komprese: (time-space compression): 

restrukturace sociálních kontaktů a jejich interakce s naší 

psychikou v prostoru i času 
Harvey, David. (1989a) The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural 

Change. Oxford: Basil Blackwell) 

životní úroveň rozvojových zemí se zvyšuje nebo se nůžky 

mezi Severem a Jihem rozevírají („nesouměřitelnost“)? 

absolutní čísla nebo relace: USA: CO2 ekv. / HDP (GDP) × 

  malé ostrovní státy: CO2 ekv. / obyv. (per capita) 

rozpor Čechů v průzkumech v přání a ochotě platit 

 

 



popis situace (analytická část): 

perverze 

fotovoltaika jako svoboda střechy a útlak pole 

televize jako okno do reality a jako lež (Vilém Flusser) 

Šklebopis (FaceBook) jako přátelství a odcizení –

fotbalová pravidla: „zkušeně si došel pro faul“ 

ústava: vyhlášení voleb protiústavním zákonem  

  za účelem změny ústavy – precedens 

evropské dotace: podpora  prospěšného veřejného 

zájmu 

   podpora iracionality v soukromém 

zájmu 

zatáčka na dálničním nájezdu… 

 

 

 



popis řešení (návrhová část): 

změna žádoucí: shoda na jediném společném řešení 

POZOR: TENTO PRINCIP IMPLIKUJE, ŽE  

V NÁSLEDUJÍCÍCH POLOŽKÁCH ŘEŠENÍ A 

V JEDNOTLIVÝCH OBRÁZCÍCH VŠECHNO SOUVISÍ 

SE VŠÍM! (je trochu arbitrární, co jsem kam zařadil) 

jednota v různosti podle místních podmínek 

oslovení a angažmá všech: major groups, stakeholders 

od postmoderny k přímé akci 

 

 

 

 



popis řešení (návrhová část): 

pozitivní synergie lokální – regionální – globální 

místní soběstačnost (lokální autarkie) 

Místní Agendy 21, Zdravá města… 

princip diferenciace 

reforma institucí: OSN 

distribuční problém: distribuce zdrojů → distribuce rizik 

 

 

 

 



popis řešení (návrhová část): 

princip předběžné opatrnosti 

contra vyrobené riziko 

podnikatelské riziko 

instituce 

legislativa 

regulace 

atd. 

nízkouhlíkové technologie: vymítání čerta ďáblem 

aneb čím se žaludek zkazil, tím se má i napravit? 

„chovat se, jako by globální oteplování bylo“ 

     (Václav Bělohradský) 

 

 



popis řešení (návrhová část): 
komunikace, strategické plánování 

řešení problému společně:  

otevřená liberální občanská společnost; všichni MG & SH 

změna diskursu 

úloha a změna elit 

hrady expertů a podhradí popularizace 

typy zájmů: soukromé 

  obecní 

  skupinové 

  veřejné 

skryté (viz důvěra) 

a jejich sladění (Co je dobré pro Milo Minderbindera, je 

dobré pro Ameriku – a vice versa… [Joseph Heller]) 

 

 

 

 



popis řešení (návrhová část): 
budování důvěry 

Not In My Back Yard (NIMBY efekt) 

Free Rider Effect (efekt černého pasažéra) 

Prisoner Dilemma (dilema vězně) 

Demokracie je tak dobrá, jak dobré jsou procesy, které ji 
zajišťují. 

Dohody se dodržují, sliby se plní. 

víra 

důvěřivost 

důvěra 

kvalifikovaná důvěra 

politik:  prodavač vizí 

  výrobce důvěry, generátor důvěry! 
Luhmann, Niklas. 1968.Vertrauen: Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, Stuttgart: Enke 

1979. Trust and Power. Chichester: Wiley.  

1986. Ökologische Kommunikation: Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen 
einstellen? Opladen: Westdeutscher Verlag 

1989. Ecological Communication. Cambridge: Polity Press. 

2006. Sociální systémy (nárys obecné teorie). Brno: CDK. 

 

 

 



popis řešení (návrhová část): 
dva decizní prostory 

politika (regulace) 

ekonomika (neviditelná ruka) 

trh je funkční, ale musí mít hodnotové rámce, jež mu 

musí dát politika; ta musí být zastupitelská, ale nesmí 

být autokratická, nýbrž participativní: z diskursu plyne 

regulace 

společenská odpovědnost firem (Corporate Social 

Responsibility, CSR) & firemní kultura 

EMAS, ISO normy, ekologické značení výrobků 

(ecolabelling) 

polyarchie (např. Robert Dahl, John Burnheim) 

deliberativní demokracie (např. (Robert E. Goodin, James S. Fishkin, Robert Luskin) 

 

 

 

 

 



popis řešení (návrhová část): 

hra s nenulovým součtem 

analýza aktérů (ne cílová skupina, ale SH, partner): 

1. veřejný zájem (obecné dobro; Laudato si, papež František) 

2. sociální kapitál 

3. deliberativní demokracie (Ed Weeks, Robert E. 

Goodin, James S. Fishkin, Robert Luskin…) 

teorie advokačních koalic 

„Koncept advokační koalice předpokládá, že zásadním 

tmelem politiky jsou sdílená přesvědčení.“ 

(Sabatier, McCool, Hunter, McLauglin, Jenkins, 

Hoppe, Peters) 

transakční psychologie (Eric Berne) 

 

 

 



popis řešení (návrhová část): 

zpětná vazba, případy dobré praxe (argumentovat 

starými, tvořit nové) 

periodické ověřování úspěšnosti všech akcí 

ALE i předpovídání (jako druhá strana mince) 

kvantifikace, aproximace, extrapolace, modely × 

černé labutě, divoké karty, tvorba scénářů 

cukr a bič – bottom up a up to down: 

participativní management a evaluace a good global 

governance (redefinice institucí) 

princip diferenciace 

návrat hegemonických elit: společenský diskurs a 

změna 

 

 

 

 

 



popis řešení (návrhová část): 
jen prostá doporučení: chybí politická vůle… 

vyléčit sněť pokroku bude trvat – trpělivost!: 

móda i diskurs se mění, ale jen móda se vrací – 

paradigmata a diskursy bývají nevratné… 

jen technologie, byť i bezuhlíkové, nás nespasí –  

za pokrok musíme něco nabídnout: bez změny hodnot 

to nepůjde… 

mám pro věc: něco obětovat? 

   nebo něco udělat? 

dobrovolná chudoba a ekologický luxus 

uvědomělá skromnost a výběrová náročnost 

opakování matka… aneb sémantický diferenciál: 

 

 

 

 

 

 

 



popis situace (analytická část) popis řešení (návrhová část) 

změna jsoucí: změna žádoucí: 

postmod. mnohovrstevnatost reality shoda na jediném společném řešení 

globalizace synergie lokální – reg. – globální 

vyrobené riziko princip předběžné opatrnosti 

hrady expertů komunikace, strategické plánování 

ztráta důvěry budování důvěry 

dva decizní prostory dva decizní prostory 

ekonomika (neviditelná ruka) politika (regulace) 

politika (regulace) ekonomika (neviditelná ruka) 

ambivalence hra s nenulovým součtem 

perverze zpětná vazba, případy dobré praxe 



závěr přednášky 
 

 

vzhledem k drastickému omezení délky 

prezentace na 25 minut byla celá prezentace 

pouze osnovou úvahy, jež měla být vedena;  

proto také nebyl závěr prezentace optimistický, 

nýbrž neobyčejně trudnomyslný 

 
 

 

 



dodejme proto něco optimismu: 

„… vize se mi opravdu zdá hodně vizionářská 

(s některými částmi bych si dokonce dovolil 

bytostně nesouhlasit), [zvýr. IR] 

navíc se mi Váš text zdá hodně odborný a 

(aniž bych chtěl podceňovat naše „stakeholdery“) 

dost obtížně stravitelný, 

a to už ani nemluvím o veřejnosti.“ 

(RNDr. Vít Hladík, 26.5.2015, osobní korespondence) 

Tak co Vy na to, odborná veřejnosti?? 

 



Děkuji Vám: 

• za trpělivost 

• za pozornost 

• za ochotu naslouchat úvahám, na něž 

přece jen běžně nejste zvyklí… 

• za ochotu převzít dílek odpovědnosti, 

 kterou prokazujete tuším už třetí 

hodinu… 

S omluvou, že Vám nemohu podati lepší zprávu 

    Váš     

     Ivan Rynda 

 

 

     Ivan Rynda 


