


Dnešní téma: 

Demokracie jako dobro z definice 

 

Ochrana lidí před nimi samými 

 

Demokracie zákonitě vede k socialismu. 

 

Autor Demokracie 21 jako host 

Demokracie a zodpovědnost 



Náboženství demokracie 

Demokracie je dobro; o tom se nediskutuje. 

 

Slýcháme o potřebě kritického myšlení. 

O demokracii kriticky nepřemýšlí skoro nikdo. 
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NE! Demokracie je vláda většiny! 
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Tato „synonyma“ pro demokracii nedávají 

smysl, jsou jen čirou propagandou. 



Kde se bere propaganda? 

Ve školách; vzdělávací systém je státní. 

 

Děti jsou indoktrinovány. 

 

Výuka se zde ani nesnaží tvářit nestranně. 
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Děti jsou indoktrinovány. 

 

Výuka se zde ani nesnaží tvářit nestranně. 

 

Indoktrinace je svinstvo v každém případě. 

I kdybych se s demokracií mýlil, diskuse chybí. 



Diktatura a totalita 

Diktatura znamená vládu malé skupiny. 

Totalita znamená neomezenou vládu. 

Diktatury bývají totalitní, ale není to totéž. 

Totalita nemusí být diktaturou a naopak. 



Diktatura a totalita 

Diktatura znamená vládu malé skupiny. 

Totalita znamená neomezenou vládu. 

Diktatury bývají totalitní, ale není to totéž. 

Totalita nemusí být diktaturou a naopak. 

 

Demokracie nemůže být diktaturou. 

Může být totalitou (a nyní do značné míry je). 

I navzdory definici na Wikipedii. 



Demokracie nesmí selhat 

A selže-li, přejmenujeme ji! 

postdemokracie, demokratura, nedemokratické 

praktiky vlády (!!), pseudodemokracie 

Vláda v demokracii je demokratická (i když špatná)! 

 

„Demokratická výchova“ 

Nemá s demokracií nic společného. 

 

Demokracie musí být dobro. 

 



Jak vést diskusi? 

Pro většinu lidí „demokratický“ = „dobrý“. 

Když vidí selhání demokracie, popřou jej. 

Raději selhávající systém pojmenují jinak. 

 

Mrtvý kůň není mrtvý? Ne, hůře… 

…není to ani kůň! 

 

Nepředpojatá diskuse je skoro nemožná. 



Krátká diskuse? 

Myslíte si, že demokracii 

podrobujeme kritickému 

myšlení jako ostatní věci? 

Je školní výuka vyvážená? 

 

Nestihnu-li zareagovat na 

všechny vstupy, zeptejte se 

v diskusi po přednášce. 



Úžasná vlastnost světa 

Predikovatelnost je skvělá vlastnost světa. 

Sáhnete do ohně, spálíte se; a kdykoliv znovu. 

Nepracujete, strádáte; pracujete, prosperujete. 

To nám umožňuje učit se a zdokonalovat. 
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Jak poznáme, že chybujeme? 

Ze špatných následků. 

Lze i zprostředkovaně; pak následky nesl někdo jiný. 



Zmírňování následků 

Vlastní chyby detekujeme skrze následky. 
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Nebo dokonce odstraníme? 
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Vlastní chyby detekujeme skrze následky. 

 

Co když negativní následky zmírníme? 

Nebo dokonce odstraníme? 

 

Učení bude neefektivní. 

Nebo dokonce zcela nemožné. 



Fatální následky 

Následky chyb mohou být i fatální… 

…nebo jen velmi těžko předvídatelné. 

Jak velká chyba je nedostat přednost a být nabourán? 

Samozřejmě i záleží, za jakých okolností k tomu došlo. 

 

Někdy draze platíme spíše kvůli „smůle“. 
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Samozřejmě i záleží, za jakých okolností k tomu došlo. 

 

Někdy draze platíme spíše kvůli „smůle“. 

 

Rozlišit „smůlu“ a chybu moc nelze. 

Často jde jen o subjektivní míru předvídavosti. 
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Ideál a realita 

Ideální je pomáhat jen „nezaviněným“. 

To však nelze rozpoznat (zavinění je o míře). 

 

Kde chybí objektivní měřítko, ať rozhodne 

každý sám za sebe o svém majetku. 

 

Určitě by neměl rozhodovat poškozený. 

Bude mít tendenci tvrdit, že měl „smůlu“. 



Důsledek demokracie 

Lidé mohou zmírňovat následky svých chyb 

násilným donucením ostatních skrze volby. 



Důsledek demokracie 

Lidé mohou zmírňovat následky svých chyb 

násilným donucením ostatních skrze volby. 

 

Tím se stává učení z chyb méně efektivním. 

 

Krátkodobá pomoc na úkor dlouhodobé. 

 

Je lepší darovat rybu, nebo naučit rybolovu? 



Je to mnohem horší… 

Zodpovědnost má své náklady i benefity. 

Stojí minimálně čas (plánování, přemýšlení…). 

Přináší možnost vyhnout se problémům. 

 

Náklady zůstávají, benefity stát snižuje. 

 

Co vzniká podporou nezodpovědných lidí? 

Další nezodpovědní lidé! 
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Politik uplatí voliče ochranou proti chybám. 
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Demokracie je cestou do pekel 

Smrtelný cyklus demokracie inherentně: 

Omezuje svobodu. 

Vede k socialismu. 

Nastoluje totalitu. 

 

Není to náhoda, ale vlastnost demokracie. 

 

Proces může být pomalý, ale je neodvratný. 



Realita má slova potvrzuje 

Sledujme USA a Evropu. 

V demokratických zemích roste síla státu. 

Zvyšuje se míra přerozdělování a danění. 

Stoupá počet regulací. 

Stále více lidí (voličů) je závislých na státu. 

 

Ve Švýcarsku je demokracie starší. 

Ten proces je pomalejší, ale přesto probíhá. 



Situace v Č(S)R 

Začalo to roku 1919: „V Československé republice nebude 

míti více místa stará dobročinnost, která byla vždy pokládána za 

milost, jež obdarovaného chudáka vždy ponižovala a jeho lidské 

vědomí otupovala. Na místo ponižující milosti stavíme dnes sociální 

povinnost.“ 

- Tomáš Garrigue Masaryk 
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míti více místa stará dobročinnost, která byla vždy pokládána za 

milost, jež obdarovaného chudáka vždy ponižovala a jeho lidské 

vědomí otupovala. Na místo ponižující milosti stavíme dnes sociální 

povinnost.“ 

- Tomáš Garrigue Masaryk 

T. G. M. je adorován asi jako demokracie. 

Býval velkým socialistou, posiloval stát. 

Pozemková reforma (státní zábor pozemků) 

nad 150 ha zemědělské či 250 ha celkové půdy. 



Co rozhodně netvrdím? 

Že by si lidé neměli pomáhat. 

Jen by k tomu neměli být násilím nuceni. 
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Co rozhodně netvrdím? 

Že by si lidé neměli pomáhat. 

Jen by k tomu neměli být násilím nuceni. 

 

Že někomu přeji utrpení pro utrpení. 

Jen že bez utrpení se ničemu nenaučíme. 

 

Že chudí či hloupí nemají právo na štěstí. 

Jen ne za cenu zkázy a utrpení jiných. 



Krátká diskuse? 

Shledáváte nějaký důvod, 

proč by demokracie měla 

fungovat jinak než tvořit 

závislé na státu? 

 

Nestihnu-li zareagovat na 

všechny vstupy, zeptejte se 

v diskusi po přednášce. 



Kdo rozhoduje? 

Co vlastně znamená „vláda lidu“? 

 

Reálně nikdo z nás o ničem nerozhoduje. 

 

Váha volebního hlasu je limitně nulová. 
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Má smysl volit? To záleží na okolnostech. 

Myslím, že dává smysl volit i nevolit (já volím). 



Racionální nevědomost 

Jaké jsou náklady na „rozumnou volbu“? 

Zajímáte-li se o politiku, tak pár minut. 

V opačném případě desítky či stovky hodin. 
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Racionální nevědomost 

Jaké jsou náklady na „rozumnou volbu“? 

Zajímáte-li se o politiku, tak pár minut. 

V opačném případě desítky či stovky hodin. 

 

Jaké následky má nerozumná volba? 

Úplně stejné jako ta rozumná; je to jedno. 

 

Proč by se lidé snažili (nezajímá-li je to)? 



Řešení 

Anarchokapitalismus; co to vlastně je? 

 

Nenásilí a dobrovolnost 

 

Zavrhněme největšího agresora – stát. 

 

Nechť si každý rozhoduje o svých věcech. 



Demokratický doublethink 

Lidé potřebují demokratický stát, protože… 

…jsou moc hloupí a ovlivnitelní. 

…nedokáží se o sebe postarat. 

…masami lze manipulovat (minulá přednáška). 



Demokratický doublethink 

Lidé potřebují demokratický stát, protože… 

…jsou moc hloupí a ovlivnitelní. 

…nedokáží se o sebe postarat. 

…masami lze manipulovat (minulá přednáška). 

 

Titíž lidé však dokáží zodpovědně volit? 

Zejména když nenesou následky své volby. 

Děláte si ze mě legraci? 



Co je obtížnější? 

Postarat se o sebe v každodenním životě 

pracovat, směňovat, uzavírat smlouvy, nebrat si 

nesmyslné úvěry, hospodařit s penězi… 

Na chyby doplácíme; máme zpětnou vazbu. 

 

Vybrat v demokratických volbách zástupce 

studovat programy, posuzovat důvěryhodnost, 

předvídat dopady politických rozhodnutí… 

Reálná zpětná vazba na špatné hlasování neexistuje. 



Reální lidé 

 

Anarchokapitalismu bývá vytýkáno, že prý 

nepočítá s reálnými lidmi. 

Zajímavé je, že to ještě nikdo nekonkretizoval. 



Reální lidé 

 

Anarchokapitalismu bývá vytýkáno, že prý 

nepočítá s reálnými lidmi. 

Zajímavé je, že to ještě nikdo nekonkretizoval. 

 

Ale co demokracie? 

Mezi její předpoklady patří „rozumná volba“. 

Navzdory tomu, že opakovaně vidíme, jak lidé volí. 



Elitářství 

„Většina lidí je tupé stádo (já ale ne).“ 

…myslí si většina lidí; cítíte ten paradox? 

 

„Já se o sebe postarám, ale ti ostatní ne.“ 

…řekne skoro každý; kdo jsou ti „ostatní“? 

 

„Průměrný člověk musí mít drába s bičem.“ 

…většina se cítí nadprůměrně; kde je průměr? 



Důvody elitářství 

Ve věcech pro nás důležitých býváme lepší. 

 

Každý jsme v něčem „tupé stádo“. 

Pro sebe „tu výjimku“ omluvíme. 

Všichni jsou komerční, já ne; jen drahé boty si kupuji. 

Když má každý něco, nasčítá se to. 

 

Dunning–Kruger effect 

Neschopní přeceňují sebe, schopní ostatní. 



Hloupí lidé existují 

Netvrdím, že hloupí lidé neexistují. 

Mimochodem, kdo ale určí, kteří to jsou? 

Já bych si až na extrémní případy netroufal. 

Dokáže vůbec někdo označit tu údajnou „většinu idiotů“? 



Hloupí lidé existují 

Netvrdím, že hloupí lidé neexistují. 

Mimochodem, kdo ale určí, kteří to jsou? 

Já bych si až na extrémní případy netroufal. 

Dokáže vůbec někdo označit tu údajnou „většinu idiotů“? 

 

Tvrdím pouze, že kdo se o sebe nepostará, 

není schopen ani rozumně volit zástupce. 

To první mimochodem vyžaduje méně… 

…inteligence, rozhledu, vidění za roh, abstrakce. 

 



Argument dětmi 

Argumentace dětmi je velmi populární. 

Musíme chránit neschopné kvůli jejich dětem. 

 

Ochranou neschopných však tvoříme další. 

Ti též budou mít děti. 

 

Svět není a nebude dokonalý. 

Příliš mnoho ochrany způsobí nedozírné škody. 



Závěr 

O některých věcech se bohužel nediskutuje. 

Například: „Demokracie je dobro.“ 

Chceme kritické myšlení a diskusi? 

Ale jen odtud potud. 

 

Demokracie zákonitě vede k socialismu. 

 

Kdo se o sebe nepostará, odpovědně nevolí. 



Host na přednášce 

 

Karel Janeček, autor Demokracie 21 

matematik (kolega matfyzák) 

zakladatel společnosti RSJ 

jeden z mnoha donátorů Paralelní Polis 

aktivista, mecenáš 

tvůrce Demokracie 21 a Prezident 21 

Na rozdíl ode mě se snaží demokracii vylepšit. 



Přijďte příště 

 

Za měsíc se koná přednáška, jíž považuji za 

nejdůležitější z celého cyklu; tématem bude 

školství a vzdělávání. 

 

 

Středa 8. března ve 20 hodin v Polis 



Děkuji za pozornost. 

Ptejte se, oponujte… 

Kdo se nechce ptát přede 

všemi, asi za čtvrt hodiny 

se přesuneme do Bitcoin 

Coffee v přízemí; tam lze 

pokračovat v debatě. 

Diskuse? 


