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O čem budeme mluvit? 

Co je totalita? 

 

Totality (ne)dávno minulé 

 

Analýza, abstrakce a bouře emocí 

 

Salámová metoda a konkrétní rizika současnosti 
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Většinou jde o diktaturu, ale nemusí to tak být. 

 

I demokracie může být totalitou (diktaturou ne). 

 

Téměř nikdo nechce žít v totalitě… 

…proč se to tedy historicky neustále opakuje? 
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Cokoliv řekne, je svaté! 

 

 

Chce-li totalitu, je jistě správná. 

Byť nejsou dostupné technologie 

a zdroje pro úplnou kontrolu. 
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Totalitu ani neřešíme… 

…dokud neumíráme hlady. 

Stále není technicky možné 

zcela ovládat naše životy. 
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Totalita? To lid si ji žádá. 

Stát má daleko více prostředků 

kontroly občanů než kdy dřív. 



Demokratická vláda 

Pryč s komunisty! 



Demokratická vláda 

Pryč s komunisty! 

 

Lid si bude vládnout sám! 



Demokratická vláda 

Pryč s komunisty! 

 

Lid si bude vládnout sám! 

Teď už doopravdy 🎃 



Demokratická vláda 

Pryč s komunisty! 

 

Lid si bude vládnout sám! 

Teď už doopravdy 🎃 

? 



Téměř nikdo nechce totalitu! 

Proč je tedy historie plná totalitních režimů? 



Téměř nikdo nechce totalitu! 

Proč je tedy historie plná totalitních režimů? 

Lidé je nerozpoznávají; ne dokud je čas. 



Téměř nikdo nechce totalitu! 

Proč je tedy historie plná totalitních režimů? 

Lidé je nerozpoznávají; ne dokud je čas. 

Debata na konferenci o vzdělávání: 

„Centralizované školství je nutné pro zachování názorové plurality.“ 



Téměř nikdo nechce totalitu! 

Proč je tedy historie plná totalitních režimů? 

Lidé je nerozpoznávají; ne dokud je čas. 

Debata na konferenci o vzdělávání: 

„Centralizované školství je nutné pro zachování názorové plurality.“ 

Debata s maminkou o policejní zvůli před revolucí a dnes: 

Absolutní pobouření nad komentářem: „Neměli provokovat!“ 



Téměř nikdo nechce totalitu! 

Proč je tedy historie plná totalitních režimů? 

Lidé je nerozpoznávají; ne dokud je čas. 

Debata na konferenci o vzdělávání: 

„Centralizované školství je nutné pro zachování názorové plurality.“ 

Debata s maminkou o policejní zvůli před revolucí a dnes: 

Absolutní pobouření nad komentářem: „Neměli provokovat!“ 

Její komentář: „Tak nemáte provokovat, to se pak nemůžete divit.“ 



Téměř nikdo nechce totalitu! 

Proč je tedy historie plná totalitních režimů? 

Lidé je nerozpoznávají; ne dokud je čas. 

Debata na konferenci o vzdělávání: 

„Centralizované školství je nutné pro zachování názorové plurality.“ 

Debata s maminkou o policejní zvůli před revolucí a dnes: 

Absolutní pobouření nad komentářem: „Neměli provokovat!“ 

Její komentář: „Tak nemáte provokovat, to se pak nemůžete divit.“ 

Na mé přednášce 100 % lidí odsoudilo sociální kredit. 



Téměř nikdo nechce totalitu! 

Proč je tedy historie plná totalitních režimů? 

Lidé je nerozpoznávají; ne dokud je čas. 

Debata na konferenci o vzdělávání: 

„Centralizované školství je nutné pro zachování názorové plurality.“ 

Debata s maminkou o policejní zvůli před revolucí a dnes: 

Absolutní pobouření nad komentářem: „Neměli provokovat!“ 

Její komentář: „Tak nemáte provokovat, to se pak nemůžete divit.“ 

Na mé přednášce 100 % lidí odsoudilo sociální kredit. 

O půl hodiny později jsem ho většině „prodal“. 



Téměř nikdo nechce totalitu! 
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Lidé je nerozpoznávají; ne dokud je čas. 

Debata na konferenci o vzdělávání: 

„Centralizované školství je nutné pro zachování názorové plurality.“ 

Debata s maminkou o policejní zvůli před revolucí a dnes: 

Absolutní pobouření nad komentářem: „Neměli provokovat!“ 

Její komentář: „Tak nemáte provokovat, to se pak nemůžete divit.“ 

Na mé přednášce 100 % lidí odsoudilo sociální kredit. 

O půl hodiny později jsem ho většině „prodal“. 

Co mají tyto situace společného? 
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Čím rozpoznám totalitu v rouše svobodny? 

Znalostí totalit; totalit obecně, ne konkrétní totality. 

 

Abstrakce 

Analyzuji totality a hledám jejich společné rysy. 
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…s terorismem, chudobou, kapitalismem, kulaky, zločinem, Židy… 

Mezi jednotlivými kroky máme čas si zvyknout. 

A hlavně: „Mě se to přece netýká!!“ 
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Propaganda režimu je pro její oběti neviditelná! 

 

Data o občanech v rukou státu jsou nástrojem. 

Digitalizace státní správy je velký problém. 

 

Lidé nevidí zlo, stane-li se normou (zvyknou si). 
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U plošných problémů voláme po státním řešení. 

NEDĚLEJME TO! 
A ODMÍTEJME TAKOVÁ ŘEŠENÍ. 

I když je lákavé volat stát, cena je příliš vysoká. 



Cesta do pekel 

Chtít řešit škody z regulací dalšími regulacemi: 

bytová krize, trh práce, svoboda sociálních sítí… 



Cesta do pekel 

Chtít řešit škody z regulací dalšími regulacemi: 

bytová krize, trh práce, svoboda sociálních sítí… 
 

Bránit se rušení regulací kvůli jiným regulacím: 

státní ochrana zdraví a socialistické zdravotnictví. 



Cesta do pekel 

Chtít řešit škody z regulací dalšími regulacemi: 

bytová krize, trh práce, svoboda sociálních sítí… 
 

Bránit se rušení regulací kvůli jiným regulacím: 

státní ochrana zdraví a socialistické zdravotnictví. 



Nekonečné řešení 

Decentralizace 



Nekonečné řešení 

Decentralizace, decentralizace, decentralizace… 

Čehokoliv; a ideálně až na úroveň jednotlivce. 



Nekonečné řešení 

Decentralizace, decentralizace, decentralizace… 

Čehokoliv; a ideálně až na úroveň jednotlivce. 

Decentralizovaná společnost nemůže být totalitní. 



Nekonečné řešení 

Decentralizace, decentralizace, decentralizace… 

Čehokoliv; a ideálně až na úroveň jednotlivce. 

Decentralizovaná společnost nemůže být totalitní. 

Decentralizace souvisí se svobodou víc než demokracie. 



Nekonečné řešení 

Decentralizace, decentralizace, decentralizace… 

Čehokoliv; a ideálně až na úroveň jednotlivce. 

Decentralizovaná společnost nemůže být totalitní. 

Decentralizace souvisí se svobodou víc než demokracie. 

 

Decentralizace znamená konkurenci státu. 



Nekonečné řešení 

Decentralizace, decentralizace, decentralizace… 

Čehokoliv; a ideálně až na úroveň jednotlivce. 

Decentralizovaná společnost nemůže být totalitní. 

Decentralizace souvisí se svobodou víc než demokracie. 

 

Decentralizace znamená konkurenci státu. 

 

Extrémní decentralizace je anarchokapitalismus. 



Závěr 

Totalitní režimy mají společné znaky. 

Nezaměňujme je s projevy (jen) konkrétních totalit! 

 

I nediktátorská demokracie může být totalitou. 

 

Totalita nepřichází ze dne na den, ale postupně. 

 

Neřešme problémy legislativně; decentralizujme! 


