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Úvod 

Současný svět (roku 2016) je charakteristický tím, že praktické události se překotně mění a 

teorie společenských (vč. ekonomických) věd nemá prakticky uchopitelné návody a 

doporučení globálního charakteru, které by byly přijatelné všem hlavním kulturním okruhům 

a rozhodujícím mocenským strukturám na Zemi a měly dlouhodobou platnost. 

V článku se autoři pokoušejí naznačit souvislosti a trendy odvozené z holistického a 

eklektického historicko-evolučního pohledu na některé aktuální události soudobého světa z 

pohledu vědního oboru podnikání. 

Obsah článku se opírá o shrnutí výzkumných aktivit, praktických a pedagogických zkušeností 

autorů, matematicko-logické modelování a simulace událostí tak, jak byly postupně autory 

prezentovány.1 

Metodika 

Hlavním metodologickým principem výzkumných aktivit autorů je diagnosticko-terapeutický 

přístup k pohledu na svět a jeho vývoj. Tento přístup vyžaduje aktivní zapojení jak 

diagnostika provádějícího diagnózu, tak diagnostikovaný objekt (subjekt). Diagnostický 

přístup vychází ze studie historie zkoumaného objektu (anamnéza), pokračuje analýzami 

dovršenými diagnostickou syntézou a hypotézou vývoje příčin a důsledků plynoucích ze 

zjištěného stavu (potenciálu dalšího vývoje). Na diagnostickou fázi navazuje terapie, která 

rovněž přebírá koncept interakce řízeného objektu a řídícího subjektu. To znamená, že jde o 

specifickou formu vedení „léčby“, resp. implementace ozdravných opatření do praxe. 

Diagnosticko-terapeutický přístup vychází ze systémové teorie a evolučního (dialektického) 

myšlení (Kašík, 1996a, 1996b, 1998/ Mikoláš, 1993, 2005, 2011/ Bieniok, 1999). 

V posledních 10 - 20 letech se setkáváme s novými jevy a paradigmaty. Nezbytné je 

zkoumání spontánní řádu a synergií světa, jeho potenciálů. Vědecké myšlení v oblasti 

společenských věd (vč. ekonomických, manažerských, podnikatelských ap.) nemůže stavět 

pouze na tzv. "hard" datech a modelech, protože tato data (vč. extrapolací) a modely jsou 

často zatíženy "statickými" postupy sběru dat, parametrů matematických a statistických 

modelů ap.  

                                                           
1
 V seznamu pramenů jsou uvedeny jen vybrané publikace autorů (Z. Mikoláš prezentoval během cca 40 let 

přes 500 odborných publikací a v letech 2011-2016 dle scholar.google.cz dosáhl 378 citací.  
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Hlavní problém výzkumu společenského (politického, sociálního atd.) a hospodářského 

systému světa leží ve třech základních momentech: 

a) zajistit vzájemnou nezávislost vstupních proměnných v turbulentní době (skrytá závislost 

vstupní dat a proměnných vede ke vzniku korelačních shluků, který ovlivňují výsledky 

statických a matematických modelů), 

b) většina modelů je definovaných "akademický", tedy na základě teorie se vytvoří 

matematický model, nadefinují se omezující podmínky jeho platnosti, teoretické hypotézy a 

kritéria verifikace jejich validity a interpretace - tedy jde o metodologický postup: teorie-

praxe-teorie (tzn. prezentaci v odborné literatuře s vysokým "ratingem"); současná doba 

potřebuje jiný postup vědeckého zkoumání: praxe-teorie-praxe-teorie, tudíž hlavní impuls 

pro definování zadání a hypotéz výzkumu musí poskytnout praxe, tzn. jde o spirálu tří cyklů 

negace-negace (praxe-teorie, teorie-praxe, praxe-teorie). 

c) standardní pojetí syntézy je statické, soudobý svět vyžaduje evoluční (historicko-

dialektický) pohled na syntézu - při syntéze závěrů z analýzy musíme najít části (elementy) 

celku (systému) současného, které přinesou vznik celku budoucího (např. výzkumu stromu 

nutno při syntéze zkoumat potenciál semínka, z kterého vyroste nový strom). To znamená, 

že nutno hledat to, co nyní není normální a četné, ale bude normální v budoucnu (ex ante). 

Nutno hledat potenciál budoucího reálného stavu světa, přitom potenciál chápeme jako 

rozdíl mezi tím, co je a co může nebo musí být.  

Nový koncept poznávání společenského a hospodářského života vyžaduje změnit pohled od 

"sebe" k "světu", na opačný pohled od „světa k sobě“. Nejdříve je nutno zkoumat vnější jevy, 

které nelze subjektivně (resp. subjektem) ovládat a řídit projevující se jako ohrožení a 

příležitosti budoucího vývoje. Posléze může zkoumat vnitřní jevy (slabé a silné stránky 

subjektu). Zjednodušeně je možné říci, že myšlení typu SWOT je třeba nahradit myšlením 

TOWS (Mikoláš, 2011). 

Z uvedeného plyne nutnost holistického (celistvého) pojetí světa a jeho systémů. Z čehož 

vyplývá, že izolované a specializované výzkumy (např. ekonomické, sociologické, 

psychologické, politologické ap.) bez uplatnění eklektické syntézy (tzn. synkrézy2) nepřináší 

synergické efekty poznání reality a pochopení nových potenciálů jejího dalšího vývoje.  

Příkladem synkrézy vědeckého poznání je vznik a vývoj vědního a vzdělávacího oboru 

podnikání. Je paradoxní, že podnikání patří k nejstarším lidským aktivitám a přesto jako obor 

vědeckého poznání se formovalo až v polovině minulého století (Hisrich – Peters, 1996). 

Autoři článku popsané přístupy, koncepce, metody a techniky aplikovali ve svých výzkumech. 

Velmi užitečné se prokázaly metody a techniky matematicko-logického modelování (tzn. 

                                                           
2
 Synkrézu je možné chápat jako syntézu nehomogenních jevů a definování nové kvality jevu (např. při syntéze 

pojmů jablko a hruška definujeme nový pojem "ovoce"). 
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aplikace Booleovské a logické matematické koncepce myšlení)3, myšlenkové deskripce 

(myšlenkové mapy ap.) a scénářů.4 

Uvedený myšlenkový a metodologický koncept je promítnut do prezentace poznatků a 

stanovisek autorů v další části článku. 

Aktuální výčet vybraných poznatků o současném světě 

V odborné literatuře a ve sdělovacích prostředcích jsou velmi frekventované  pojmy jako: 

terorismus, imigrace, tržní společnost, důsledky doznívající finanční krize (jak z globálního 

podhledu, tak z hlediska eurozóny) a dilemata starých paradigmat (jako je vztah demokracie 

a totality, produktivity a nadbytečnost lidí, ekonomicky a sociálně nepotřebných lidí, 

hospodářského růstu a dopadů na životní prostředí, reality a virtuální reality, hybridních 

válek a suverenity států atd.). 

Dospíváme k názoru, že jde o přirozený a cyklicky se opakující proces evoluce, ve kterém 

klíčovými momenty je vztah člověka k přírodě a vztahy ve společnosti příslušné vývojové 

fáze. Dochází ke střídání kvantitativního růstu a kvalitativní změny formou evoluce nebo 

dramatické revoluce. Hlavní roli v dějinách lidstva (vč. současnosti) sehrává podnikavost lidí a 

touha po moci (resp. boj o moc), tedy řešení dilematu o způsob tvorby a rozdělení hodnoty 

ve společnosti, resp. proces selekce společnosti (národů, etnik, mužů a žen, věřících, 

společenských tříd, jednotlivců a komunit atd.) na ovládající a ovládané, resp. mocné a 

závislé na moci. 

Model situace 

Na základě vlastních výzkumných poznatků a výrazné inspirace níže uvedených pramenů 

(zejména Schüz ..., 2015 / Zamarský ..., 2015) dospíváme k následujícímu modelu  Vnπ. 

Předpokládejme, že současný svět5 může popsat následujícím obecným modelem (n + 1) 

rozměrného časoprostoru. Obecný matematický model definujeme "n-rozměrným" prostorem   

Vn = π.a.b. ... .n, pro jednotlivá x = a, b, ....., n platí, že jednotlivá x patří do intervalu 0 až 

      , a n+1 je dimenzí času. Uvedený zápis nutno chápat ve smyslu booleovské algebry a 

matematické výrokové logiky. Tedy je-li x = 0, systém (modelovaný svět) jako řád (celek) v důsledku 

zániku jedné nebo více dimenzí zaniká v chaosu (entropii). Pro 0  < x < 1 dimenze se systém hroutí 

(probíhá proces degenerace). Dále je-li x = 1 modelovaná dimenze stagnuje (je statická, resp. v 

                                                           
3
 Matematicko-logické modelování je známo již mnoho let (např. praktické aplikace těchto modelů v hornictví 

prezentuje Fajkoš, 1978), které je však v současné době opomíjeno. 
4
 Autoři v tomto článku neuvádějí konkrétně přehled metodologie, metod a technik aplikovaných ve svých 

výzkumech, protože jde několik stovek položek odkazů (viz prameny). 
5
  Svět chápeme jako poznanou i nepoznanou realitu v materiální, nemateriální, virtuální, duchovní a dalších 

formách a projevech. 
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klidovém stavu existence) a systém6 v této dimenzi dostává do stavu řádu(maximální uspořádanosti). 

A pro 1 <  x dimenze se rozvíjí směrem k nekonečnosti (expanduje, směřuje k novému typu chaosu).7 

Z uvedeného plyne že, model světa může mít různé podoby od přímky až po mnohorozměrný elipsoid 

atd. 

Na základě dosažených výsledků z aplikovaných výzkumů (viz odkazy a seznam pramenů) dospíváme 

k modelu s pěti dimenzemi prostoru základních elementů evoluce soudobého světa a šestou 

dimenzí času. 

Pak konkrétní model V5π definujeme matematickým vztahem V5 = π.a.b.c.d.e, kde a je úsečkou mezi 

T těžištěm úvaru (u symetrických útvarů středem S) a bodem A = hospodářská moc, b je úsečkou od 

T do B = politická moc, c je úsečka od T do C = násilná moc. Obdobně d je úsečkou od T do D = 

příroda a e je úsečkou od T do E = identita. 

Model V5 π popisující svět vyvíjející se v čase, má pět prostorových dimenzí, které lze uspořádat do 

šesti trojúhelníků interakcí základní prvků modelu zkoumaného útvaru (označenými body A ... E) s 

nestabilním těžištěm útvaru (T), tak jeho částí (tzn. trojúhelníků provázaných prvků), což způsobuje 

rotaci prostoru zkoumaného útvaru, tzn. dimenzí a elementů zkoumaného světa (zobrazeného v jeho 

modelu). 

Hlavními elementy společnosti jsou hospodářská, politická a násilná8 moc. Vztahy mezi hlavními 

elementy je možné znázornit trojúhelníkem (viz I/ hlavní trojúhelník).  

I/ hlavní trojúhelník 

 

Pokud vztahy mezi hlavními společenskými elementy jsou harmonizované, lze je znázornit 

rovnostranným trojúhelníkem9. Hlavní elementy a jejich vztahy ve společnosti se evolučně v čase 

                                                           
6
 V souladu s teorií systém chápeme jako účelový (subjektem definovaný) obraz reality a model jako účelový 

obraz systému (tedy systém vytváříme na realitě a model na systému). 
7 V tomto evolučním kontextu nutno chápat nulu nikoli jako prázdno (nic, vakuum), ale jako počátek nového, 

tedy jde o koncentrovaný potenciál budoucího světa. Obdobně chápeme nekonečno jako konec starého s 
potenciálem nového (tzn. "nekonečno nul"). Nulu jako nic pouze chápe staticky (neevolučně) algebra (tedy platí 
např. 1 + 0 = 1). 
8
 násilná moc je reprezentovaná vojskem, policií a dalšími silovými ozbrojenými složkami jak legálními, tak 

nelegálními 
9
 Při trojrozměrném vyjádření modelovaný útvar získává tvar koule, kdy její těžiště T je totožné s jejím středem 

S a model je možné zapsat matematickým vztahem Vabc.r = π.a.b.c, přičemž  a = b = c = r, tedy Vabc.r = π.r
3
. Vývoj 

T 

A 

B C 
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vyvíjejí. Vývoj není vždy symetrický. Tudíž těžiště vztahů mezi elementy se historicky posouvá a 

osciluje kolem pomyslného ("ideálního") středu. Tato dynamika společenských vztahů se promítá do 

ostatních dimenzí světa a samozřejmě i naopak ostatní svět působí na společnost. 

Základním elementem společnosti, který ukotvuje hlavní  elementy a vztahy společnosti  k ostatnímu 

světu je příroda  v nejširším slova smyslu (tzn. Země a vesmír). Nadstavbovým elementem společnosti 

je její identita (tzn. zejména  filozofie, jazyk, kultura).  Pak z hlavního trojúhelníku vyrůstají tři základní 

a tři nadstavbové trojúhelníky. Složením jednotlivých trojúhelníků vzniká útvar s pěti vrcholy: příroda, 

hospodářská, politická a násilná moc a identita (znázorněno modelem V5 π). V ideálním tvaru těžiště 

útvaru (modelu V5) je totožné s jeho ideálním středem. Obrazně řečeno, harmonický vývoj světa lze 

znázornit jako bójku plující na hladině ("historie" prostoru světa), přičemž základní element (příroda) 

se nachází pod hladinou (jako "kotva a kormidlo" společnosti), hlavní společenské elementy 

(hospodářská, politická a násilná moc) plují na hladině (jako "vor") a nadstavbový element (identita) 

se nachází nad hladinou (tedy jako "stěžeň" společnosti). 

Uvedená přirozená poloha útvaru modelovaného světa se může změnit v důsledku disharmonického 

vývoje jednotlivých vztahů mezi elementy modelovaného světa10. Potom se posouvá těžiště útvaru 

(modelovaného světa) a útvar se přetáčí na tu či onu stranu. Tedy na hladinu, pod hladinu a nad 

hladinu se dostávají jiné elementy, než jsou v harmonickém stavu (viz níže 3 základní a 3 nadstavbové 

trojúhelníky). 

Na základě modelu (rotace modelovaného útvaru) můžeme popsat různé varianty vývoje světa a jeho 

turbulence. 

Nejdříve se zaměříme na disharmonické vlivy přírody na společenský vývoj. 

 
II/  základní trojúhelníky 

Příroda působí  na společenské vztahy a elementy ve třech základních variantách. 

IIa/ geopolitická hospodářská moc 

 

                                                                                                                                                                                     
a rotaci modelovaného útvaru v čase lze popsat třemi funkcemi sinus s určitým úhlovým ("časovým") posunem 
mezi nimi (obdobně jak je popsán např. třífázový elektrický proud). 
10

 útvar ztrácí ideální tvar vícenásobné koule a získává tvar vzájemně "prorostlých" elipsoidů, přičemž při 
modelování vývoje ("historie") tohoto útvaru v čase získáme kombinací mnoha vlnění s různými frekvencemi, 
amplitudami atd.   

T 

A 

B D 
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Element příroda (bod D) se váže na hospodářskou a politickou moc a dochází k formování 

geopolitické hospodářské moci "mírovými prostředky" na principech např. "liberální politiky tržní 

společnosti", kdy se do hospodářské a politické moci vklíní "prospektorský" fenomén vedoucí často k 

drancování přírody, k jejímu znečišťování atd. mající obvykle negativní dopad na budoucí generace 

společnosti ap.   

Současně dochází k diferenciaci a selekci ve společnosti pod vlivem vztahu k přírodě. V extremních 

případech na chudé a bohaté segmenty společnosti (národy, státy, třídy, regiony a lokality atd.). 

Tento stav nerovnováhy vede obvykle k procesu emigrace/imigrace mezi kontinenty, státy, regiony, 

venkovem a městy atd.  

V teorii a praxi se hovoří o společenské odpovědnosti podnikání, hospodářské politiky států, 

úsporných programech, iniciativách na ochranu přírody atd. atd. Praktické výsledky a projevy 

geopolitické moci přinášejí však často více negativ než pozitiv, mnohdy i bezmoc nad stavem 

některých segmentů a sfér přírody. 

Základním paradigmatem současnosti je voda (nedostatek vody, její znečištění, změna teploty a 

skupenství vody ap.). Toto "vodní" paradigma  se objevuje v historii společnosti (lidstva) již velmi 

dlouho, ale v současné době získává globální, resp. planetní charakter (viz Zamarský, 2015). 

Výše popsaná geopolitická hospodářská moc se může změnit na formu násilné moci, a na 

geologickou moc přírodně hospodářského násilí (viz IIb) nebo geopolitickou moc společenského násilí 

(viz IIc). 

IIb/ geopolitická moc přírodně hospodářského násilí 

 

Z historie i současnosti známe situace, kdy politická moc je potlačena násilnou mocí v důsledku 

vývoje přírody a dosažení hospodářské moci např. vojenskou intervencí do zemí se zdroji surovin,  

násilnými mafiánskými prostředky uplatněnými vůči drobným zemědělcům, nadzemními jadernými 

pokusy ap. V současné době se setkáváme také s vyháněním původního obyvatelstva z oblastí s 

nedostatkem vody, s těžbou dřeva v pralesech, s nedostatkem ryb v pobřežních vodách atd. 

 

 

 

T 

A 

D C 
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IIc/ geopolitická moc přírodně společenského násilí 

 

Geopolitická moc přírodně společenského násilí se neopírá o hospodářské zájmy, ale o jiné 

"strategické" cíle. Ku příkladu dobytí vojenskou sílou ostrovů a držav v blízkosti "idelogického" 

nepřítele nebo přeměnu původní "panenské" přírody na vojenské základny, vysílání špionážních 

družic do strategických oblasti kosmu, zabírání strategických pozic v blízkosti zemských pólů nebo 

rovníku atd. 

III/  nadstavbové trojúhelníky 

IIIa/ geopolitická společensko-hospodářská identifikace 

 

Současné politické, hospodářské a kulturní, jazykové a filozofické uspořádání světa odráží lidskou 

historii formování národů, osídlení kontinentů, regionů, států v důsledku prosazení identity vůdčích 

hospodářských a politických mocí v příslušné části světa (Země). Jižní Ameriku označujeme jako 

latinskou, protože se zde prosadila evropská kultura, jazyky (španělština a portugalština), náboženství 

atd. Některé národy v nedávné minulosti musely hovořit "úředním" jazykem, který byl cizí jejich rodu, 

např. německy, maďarsky, rusky ap.  

IIIb/ geopolitická násilná hospodářská identifikace 

Tam, kde se obyvatelstvo nepodvolilo politické moci byla vůči němu  uplatněna kombinace 

hospodářské a násilné moci. Kromě nastolení hospodářských sankcí je použita násilná moc v podobě 

nastolení různý podob kolonií, protektorátů, okupací, přičlenění území, vojenské diverze atd. Jsou to 

typické události rovněž i pro současnost v různých částech zeměkoule, dokonce též v Evropě. 

T 

B 

D C 

T 

A 

B E 
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Často jsou hospodářské zájmy nahrazovány politickými s tím, že   výsledky pro podrobené (ovládané) 

jsou obvykle obdobné (tzn. u modelu IIIb a IIIc). 

IIIc/ geopolitická násilná společenská identifikace 

 

Často jde o chudé a hospodářsky bezvýznamné oblasti, které jsou však zajímavé ze strategických 

důvodů. Původní obyvatelstvo je politickou a násilnou mocí donuceno přejít na víru, jazyk ap. 

okupantů. Proto v Asii žijí vedle sebe křesťané, muslimové, taoisté atd. v závislosti na tom, kterým 

národem bylo původní obyvatelstvo kolonizováno. Známy jsou příklady, kdy původní obyvatelstvo 

bylo "nahrazeno" lidmi z jiných koutů Země (např. v Severní Americe). 

Diskuse a výhledy 

Je zcela zřejmé, že vývoj světa není homogenní, a tudíž nevytváří ideálně harmonizovaný 

útvar. Vedle sebe existuje řada menších útvarů, které jsou vůči sobě v protikladu nebo 

koexistenci. Tedy ideální stav bychom mohli přirovnat k monokrystalu s polarizovanými 

elementy a vazbami dle určitého řádu. Historie lidstva tento ideální stav dosud nepoznala. 

Svět se vyvíjí tak, že některé útvary světa se přitahují (přibližují se k sobě), jiné se odpuzují, 

částečně srůstají do nepravidelných souborů atd. 

Uvedené trendy vývoje světa můžeme znázornit na příkladu následujícího obrázku. 

T 

A 

E C 

T 

B 

E C 
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Z obrázku je zřejmé částečné prorůstání dvou útvarů, a to v elementech A a C, elementy B a 

D jsou individualizované (bez integrace) a existují v koexistenci vedle sebe. V Evropě tento 

proces vidíme v podobě různé míry integrace a koexistence států (některé jsou členy EU, jiné 

nikoli, některé jsou členy NATO a EU, jiné jsou členy EU, ale jsou neutrální - nejsou členy 

žádného vojensko-politického paktu atd.). 

Shrneme-li výše uvedené poznatky, můžeme dospět k následujícím výhledům dalšího rozvoje 

světa v horizontu 10 - 15 let. 

Východiska: 

 A - hospodářská moc:  

- současný svět je hospodářsky diferencovaný se sociálními důsledky - zejména stále 

menší skupina lidí vlastní rostoucí majetky a přibývá počet lidí nemajetných nebo 

bezvýznamným majetkovým podílem na bohatství světa 

- dochází k "fúzi" demokracie a tržní ekonomiky, což vede k tržní společností zejména 

v severní části zeměkoule s převládajícím konzumním charakterem života 

- nové technologie mění globální hospodářství na planetární (produktivním faktorem 

není již jen půda, ale Země vč. kosmického prostoru) 

- vedle reálných vznikají i virtuální hospodářské procesy a struktury 

 

 B - politická moc:  

- v minulosti bipolární politický svět se postupně diverzifikuje, přičemž narůstají 

národní či náboženská hlediska diferenciace politické moci 

integrace/koexistence 

C 

B A 

integrace/koexistence 

C 

D A 
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- dochází k "privatizaci" politické moci - řada vlastníků (prezidentů) korporací má větší 

politickou moc než státy (resp. prezidenti, králové ap. suverénních zemí) 

- mění se paradigmata standardní politiky - k nejdynamičtěji se rozvíjejícím 

hospodářstvím patří ty, které jsou ovládány komunistickými nebo jinými režimy 

nepatřícími zcela nebo částečně k demokratickým politickým systémům 

- vedle reálných společenství šíří se světem virtuální sociální sítě a seskupení lidí 

nezávisle na hranicích států, unií ap.  

 

 C - násilná moc: 

- mírové světové snahy se nesetkávají s pozitivními výsledky - pouze dochází k 

"rozptýlení" konfliktů do regionálních a lokálních válek 

- násilná moc získává nové formy, které mají "hybridní" podobu, kdy se kombinují aktivity   

oficiálních armád s činností "dobrovolníků", partyzánských skupin, individuálních teroristů 

atd. 

- násilná moc se v současné době obvykle nerealizuje "frontálně", ale "difúzně", tzn. útoky se 

"dislokují" často ve vzdálených lokálních útocích mimo centrum násilné moci 

- dochází k privatizaci násilné moci nejen v podobně mafiánských skupin a geril, ale též v 

podobě nájemných soukromých armád 

- aplikace nových teoretických poznatků do praxe vede k "robotizaci" vedení násilné moci - jde 

o bezpilotní letadla, drony (kvadrokoptéry, multikoptéry), prostředky elektronické války atd. 

 

 D - příroda: 

- vedle živé a neživé přírody se formuje příroda umělá, která proniká do živé a neživé 

přírody a společnosti nebo existuje v synergii (kladné, záporné nebo sterilní - 

neutrální) s ostatním světem 

- dochází ke klimatickým změnám ovlivňující aktivity, podmínky a styl života lidí, 

národů, států a lokálních komunit 

- mnohé změny v přírodě jsou nezvratné - vymírají organismy, mění se struktura 

biosféry Země ap. 

- řada přírodních zdrojů se vyčerpává - klíčovým problémem se stává nedostatek vody 

nebo nárůst množství znečištěných vod 

- vznikají nové druhy "znečistění" přírody - radiace, světelný smog, kosmický odpad 

atd. 

  

 E - identita: 

- dochází k prolínání kultur, což vede na jedné straně ke ztrátám identity a 

historického kontextu osobnosti lidí (jednotlivců), národností, národů, regionů, států 

ap. 

- na straně druhé dochází k nárůstu nacionalismu, rasové a náboženské nenávisti atd. 

- v důsledku pronikání virtuální reality do života lidské společnosti vedle informací se 

šíří desinformace, kromě pravdy dochází k šíření nepravdy, vedle logických argumentů 

se prosazují emoce nebo víra ve "falešné" hodnoty ap.  
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- u globálně působících korporací prosazuje se firemní kultura, etika a identita, která 

se stává nadřazenou národním, regionálním a lokálním projevům historicky 

utvářeným rysům lidského společenství.  

 

Ve výčtu východisek pro nastínění výhledu dalšího rozvoje světa, zejména soudobého 

lidského společenství, by se dalo pokračovat. Záměrně jsme vybrali spíše ty, které 

mají negativní a v mnohém i destruktivní dopady na soudobou Evropu, zejména na 

středoevropské země. 

Výhledy 

 

Zvýše uvedených východisek lze interpretovat procesy a projevy současné doby, 

které nastaly a existují v Evropě. Z celé řady aktuálních událostí přesahujících do 

budoucna vybíráme jeden z akutních problémů EU. Jde o migraci v prostoru Afrika - 

Asie - Evropa.  

 

Svá stanoviska opíráme o interpretaci modelu Vnπ.  

V prvé řadě si musíme uvědomit, že nejde jen o imigraci z Afriky a relativně Asie.  Existují v 

podstatě čtyři migrační procesy (typy) s pojené s Evropou: 

 

a) imigrace povětšině chudých a válkami postižených lidí (zejména muslimů) z Afriky a blízké 

Asie ("blízkého východu") 

b) imigrace bohatých "strategických investorů" z "dálného východu" (Číny, Japonska, Indie 

atd.) 

c) imigrace občanů z bývalých postsovětských států (zejména z Ukrajiny) 

d) vnitřní imigrace (v rámci EU) mladé generace ze západní do střední Evropy. 

 

Pro imigraci typu a) uvádíme tyto objektivní důvody: 

 

Na počátku imigrační procesů stojí negativní vývoj klímatu - v pásmu od středozemí v Africe 

(Eritrea, Etiopie ap.) přes Saharu směrem na Blízký východ, Irák, Afganistan, Kazachstán až po 

Mongolsko a severozápadní oblasti Číny se vytváří pás s nedostatkem vody jako zdroje pro 

zemědělství, průmysl a další hospodářství. To vede k chudobě, k válečným konfliktům, nízké 

vzdělanosti, náchylnosti k "idealizovaným" vizím atd. Je zcela přirozené, že koncentrace 

přírodních, hospodářských a sociálních problémů se projeví v podobě migrace (tyto jevy 

známe z historie jako "stěhování národů" ap.). Obyvatelstvo z takto postižených oblastí se 

"dává na cestu" bez ohledu na rizika (život bez naděje doma je nahrazen naději na lepší život 

jinde  s rizikem smrti během cesty) do zemí bohatých (tzn. především do západní a severní 

Evropy). 
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Imigrace typu b) má také své objektivní důvody: 

 

Země východní Asie se postupně stávají hospodářskými "draky" se všemi negativy s tímto 

souvisejícími (ekologické škody, sociální nerovnosti, potírání zájmů menšin, ideologické a 

politické převraty ap.). Přetlak růstu bohatství v řadě zemí východní Asie se projevuje v 

globálním obchodě, politice a zejména v "exportu" kapitálu do zahraničí v podobě 

strategických investic. Je zcela logické, že strategické investice směrují do tzv. nových zemí EU, 

protože tyto státy se nacházejí na spojnici mezi Jadranem a Baltem s výhodnou dopravní 

dostupností k přístavům a hospodářským centrům v Evropě, s "průmyslovou" tradicí, 

"technickou kulturou", relativně dobrou úrovni vzdělanosti obyvatelstva a nižší životní úrovni 

a cenou práce než na západě a severu Evropy atd. 

 

Sekundární imigrace typu c) má následující impulsy: 

 

V prvé řadě jde o nízkou efektivitu hospodářství řady postsovětských zemí, což vede k 

"výjezdům" za prací občanů těchto zemí k sousedům (především do Polska, na Slovensko, do 

České republiky). Dalším faktorem v této formě migrace je jazyková a kulturní příbuznost 

cílových zemí. Nové investice (viz imigrace typu c) a vyvolaný nedostatek odborné pracovní 

síly v hostitelských zemích postupně posilují tento imigrační proud. "Pracovní cestující" se 

přestávají vracet do svých rodných zemí a usidlují se v hostitelských zemích. 

 

K vyvolané imigraci typu d) je možné uvést: 

 

Střet kulturních profilů imigrantů typu a) a obyvatelstva hostitelských zemí v některých 

regionech západní Evropy vede k sociálně politickému pnutí, což vyvolá pohyb mladé 

generace do "klidnější" a kulturně méně vzdálené části Evropy. Cílovými regiony se stávají 

nové členské státy EU provázané se západní Evropou společnou historii a kontakty s nabídkou 

zajímavých pracovních příležitostí pro kvalifikovanou pracovní sílu. Například do České 

republiky se stěhují mladí občané ze Španělska, Německa nebo Holandska.  

 

Uvedené migrační procesy zásadně změní tvář Evropy během 10 - 15 let.  

 

Během tohoto období dospějí noví voliči z řad imigrantů (typu A), kteří v demokratických 

volbách mohou zásadně změnit strukturu politických stran a jejich politickou orientaci. 

 

S ohledem na odlišné přístupy k roli ženy a rodiny ve společnosti, počtu dětí v rodině, 

náboženskou a filozofickou orientaci, pohled na vzdělání atd. dojde ke změně poměru mezi 

národnostmi, církvemi, sociálními skupinami atd. Dokonce může vzniknou napříč Evropou 

hranice mezi arabsko-muslimskou kulturou a ortodoxním křesťanstvím a křesťansko-

židovským hodnotovou profilací původního evropského obyvatelstva. 

 

Zcela neznámou je vztah zaměstnanců a obyvatel ke kultuře strategických investorů 

přicházejících do Evropy z východu Asie. 
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Nutno také vzít na zřetel, že hospodářské globální centrum (za předpokladu, že nenastane 

globální válečný konflikt nebo jiná katastrofa, např. ekologická) se přesune výrazně do 

východních oblastí Asie a význam Evropy se upozadí. 

 

Závěr 

Dospíváme k závěru, že se lidstvo (především Evropané) směřuje k nové vývojové fází světa, 

která se vyznačuje následujícími znaky. 

Globalizace se přeměňuje na glokalizaci (tzn. harmonizaci globálních a lokálních procesů a 

jevů) a směřuje k deglobalizaci. Deglobalizace je proces vedoucí k obnově lokálních struktur 

a procesů avšak v novém kvalitativním a historickém kontextu, kdy bude docházet k návratu 

ke "kořenům lidstva" s využitím nových technických prostředků, znalostí o světě a přijetím 

nových paradigmat existence světa a lidstva. 

Vedoucí společenský řád - kapitalismus - vstupuje do stadia, kdy buď ustoupí od hlavního 

kritéria "finanční zisk" a evolučně se transformuje do společenského systému, ve kterém 

bude "profit" chápán širším kontextu (ekonomickém, sociálním, ekologickém atd..). 

Satisfakce, emancipace a podnikavost budou běžnou kulturní hodnotou. Nebo nastoupí ve 

světě revoluční exploze nenávisti, sociálních střetů a násilí (v nedávné době jsme tento jev 

viděli na jihu Evropy v bývalé Jugoslávii) ap. 

Tradiční chápání světa, hospodářství, rodiny, státu atd. se bude dynamicky měnit pod tíhou 

dilemat starých a dosud užívaných paradigmat. 

Rozhodujícím faktory pro další pozitivní vývoj světa v horizontu 10 - 15 let budou: 

- posun inovačních aktivit od ryze technických a hospodářských k sociálním a ekologickým, 

protože neřešení důsledků technologických a hospodářských inovací může vést až k 

"nadbytku" lidí v ekonomickém a sociálním smyslu (v extrémním případě tento negativní 

trend může vést k nehumánním úvahám o eutanazii v zájmu hospodářského růstu ap.) 

- rozvoj kultury (vč. tělesné, psychické a sociální) a vzdělanosti k posílení lidského a sociální 

potenciálu společnosti 

- přijetí podnikavosti individuální i kolektivní jako základu pro zajištění budoucnosti lidstva v 

harmonickém kulturním, sociálním, politickém, hospodářském a životním prostředí v období 

deglobalizace. 

Emancipace, satisfakce, harmonizace, pozitivní synergie a zejména podnikavost budou 

základními kameny pro evoluci lidského společenství v souladu s ostatním světem.  

Neuvědomíme-li si tento megatrend, pak v relativně krátké době se můžeme dočkat revolucí 

a jiných dramatických změn s dopadem na základní "standardy" tzv. spotřebního světa části 

obyvatel Země. 
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Epilog 
 
Vážená čtenářko, vážený čtenáři, 
domníváte se, že výše uvedený text je politický či jiný blábol? 
 
"... myslím si, že blábol to není, ale je pravda, že je to neskutečně obsáhlé téma. Otevírá se 
tím celá řada dalších témat: od ekologie (Amazonské pralesy,těžba vzácných kovů pro mobily 
a elektromotory - Peru, průmyslové znečištění - Čína, Indie ), politické, mocenské a 
ekonomické problémy států Latinské a Jižní Ameriky, postsovětských republik, náboženské, 
kulturní, historické a územní problémy (Palestina versus Izrael, rozpínavost Číny, Ruska), 
situace v KLDR, místní konflikty na území Afrických států, boj o zdroje - ropa, diamanty, voda 
(Libye, Sýrie, Irák, Irán, Kuvajt,..., Libérie, Pobřeží slonoviny, Siera Leone, ...). 
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Důsledky jsou viditelné všude... migrační krize, hospodářské krize, války, nárůst extremismu, 
terorismu ...  A stále těžší je  poznat, co je důsledkem dlouho neřešených a přehlížených 
problémů (mnohdy hluboko z historie - kolonialismus; politická nestabilita), co jsou problémy 
nové (vzniklé z technického pokroku - informatizace, globalizace) a co je jen součástí 
přirozeného vývoje (sláva a pád rozvinutých civilizací - Egypt, Římská říše, Aztékové, Chetité, 
atd.). 
 
Hodně mi to připomíná vývoj na přelomu 19. a 20. století, kdy všichni doufali v technický 
pokrok, nové vynálezy, Německo bylo kultivovanou a kulturní zemí s nejlepšími univerzitami a 
přesto to všechno skončilo dvěma světovými válkami, včetně plíživého extremismu a fašismu 
v 30.letech minulého století ... 
 
Taky jsme si na přelomu století, a to 20. a 21. století, ... a také si myslíme, že už za nás budou 
pracovat jen roboti a počítače.  Celá Evropa má vzdělání, ... a přesto čím dál tím víc roste 
napětí, nespokojenost, nezaměstnanost, hospodářské problémy... prosazují se extrémně 
uvažující strany (ať už levicově nebo pravicově)... 
 
Takže, když to shrnu, tak článek má právě ten charakter, že shrnuje a dívá se na všechny tyto 
problémy komplexně, vyvolává otázky a otevírá kontroverzní témata." 
 

Vaše V.  
Ostrava, 7. 6. 2016 

 


