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Súčasný sociálny život v rozvinutých priemyselných krajinách je spojený 
s moderným štátom, ktorý predstavuje najvlastnejšiu formu takmer všetkých 
typov ľudskej aktivity. Štát sa javí byť všadeprítomný, reguluje podmienky 
života od registrácie pri narodení až po potvrdenie smrti. 

Moderné štáty sa objavili v západnej Európe a na jej koloniálnych územiach 
v 18. a v 19. Storočí. Ich počiatky pritom siahajú späť do 16. Storočia. Od 
začiatku líšia od skorších foriem politickej vlády uplatňovaním odlišujúcej 
symetrie zhody medzi suverenitou, teritorialitou a legitimitou. 

Vrcholu dosiahol moderný národný štát na konci 20. Storočia, kedy sa 
opieral o nové medzinárodné regulačné mechanizmy, ako je univerzálny režim 
ľudských práv a bol podporovaný rozvojom multilaterálnych foriem 
medzinárodnej spolupráce a koordinácie v medzinárodných organizáciách 
akou je Organizácia spojených národov. 

V teórii sa rozlišujú, pokiaľ ide o túto modetnú formu štátu, dva hlavné 
prístupy, a to funkcionalistický a organizačný. V prvom prípade sa za hlavnú 
funkciu štátu považuje udržovanie spoločenského poriadku. Druhé poňatie 
považuje štát za súbor inštitúcií, ktoré zodpovedajú za kolektívnu organizáciu 
sociálnych vzťahov a ktoré sú financované z verejného rozpočtu. Aby bolo 
možné vysvetliť vplyv globalizácie na premenu funkcií a organizáciu národ-
ného štátu, je potrebné vysvetliť vzťah medzi štátom a politickým systémom. 
V modernej politickej teórii sa štát považuje predovšetkým za súčasť 
politického systému, nie ja za jeho stelesnenie. Politický systém v sebe zahŕňa 
všetky subjekty politiky, predovšetkým politické strany a stále pribúdajúce 
záujmové neštátne organizácie. Tieto neštátne subjekty odhaľujú sociálne, 
ekonomické, environmentálne, kultúrne, ale aj politické problémy, politizujú 
ich a štát ich následne rieši v rámci daného rámca právneho štátu a finančných 
možností. Štát od konca 19. storočia preberá stále väčšie množstvo funkcií 
a primerane tomu rozvíja svoje inštitucionálne usporiadanie. V druhej polovici 
20. Storočia sa štát plniaci tieto funkcie nazýval „štátom blahobytu“, či 
„sociálnym štátom“. Všetko zahrňujúca funkcia národného štátu sa zakladala 
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na pojme suverenity, aj keď mal tento pojem v konkrétnych historických 
podmienkach relatívny obsah.  

Postmoderný vývoj, tak ako sa prejavil po rozpade bipolárneho sveta v rade 
bývalých totalitných štátov – ale nie len tam – viedol k javu, ktorý politická 
veda označuje za „vyprázdňovanie štátu, z časti ako dôsledok globalizácie, 
z časti ako uplatňovanie kľúčových nástrojov neoliberálnej politiky – 
privatizácie, deregulácie, liberalizácie.1  

Poukazovanie na to, že globálny kapitál potrebuje (lokálne) štáty nie je ani 
originálne, ani sporné. William I. Robinson dlhodobo poukazuje na základný 
rozpor globálneho kapitalizmu, ktorým je fakt, že ekonomická globalizácia 
prebiehala z historických dôvodov v rámci politickej moci sústavy národných 
štátov. Problémom naozaj nie je to, či sa globálny kapitál zaobíde bez štátu – 
nie, to nemôže. Skôr ide o to, že štát môže byť v procese svojej transformácie 
prispôsobovaný v súlade s reštrukturalizáciou a transformáciou svetového 
kapitalizmu.  

Národný štát plní životne dôležité funkcie pre transnacionálny kapitál: 
napríklad súbor lokálnej ekonomickej politiky zameranej na dosahovanie 
makroekonomickej rovnováhy, právnu ochranu vlastníctva, udržovanie 
infraštruktúr a samozrejme sociálnu ochrana a kontrola a ideologickú repro-
dukciu. Národné štáty sú nedostatočne vybavené k organizovaniu nadná-
rodného zladenia makroekonomickej politiky, k vytváraniu zjednoteného poľa 
pre operácie transnacionálneho kapitálu, k zavádzaniu transnacionálnych 
režimov obchodov, nadnárodnej priehľadnosti atď. Konštrukcia nadnárodného 
právneho a regulačného systému pre globálne hospodárstvo v posledných 
rokoch bolo úlohou súboru transnacionálnych inštitúcií, ktorých politické 
recepty a aktivity boli zlaďované s neoliberálnym štátom, ktorý ovládli lokálne 
transnacionálne orientované sily.2 

V kontexte vzťahu medzi štátom a neoliberálnej podoby súčasnej glo-
balizácie Ulrich Beck rozlišuje medzi globalizmom, na základe ktorého svetový 
trh vytesňuje, alebo nahradzuje politické jednanie, tzn. ideológiu panstva 
svetového trhu, ideológiou neoliberalizmu. Ta postupuje monokauzálne, 
ekonomisticky, zjednodušuje multidimenzionalitu globalizácie na jednu, 

                                                 
1  MEZŘICKÝ, V. 2006. Národní stát a globalizace. In Globalizace a globální problémy: sborník textú 

k celouniverzitnímu kurzu „Globalizace a globální problémy 2005-2005. Praha: Univerzita Karlova, 
2006, s. 74 – 75. 

2  ROBINSON, I. W. 2008. Překonávaní teorie imperialismu: globální kapitalismus 
a nadnárodní stát. In: HRUBEC, M. a kol. 2008. Sociální kritika v éře globalizace: 
odstraňování sociálne-ekonomických nerovností a konfliktú. Praha: Filozofický ústav AV ČR, 
2008, s. 401 – 402. 
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hospodársku dimenziu, ktorá je naviac myslená lineárne, a o všetkých 
ostatných dimenziách – ekologickej, kultúrnej, politickej, občiansko-
spoločenskej globalizácie – hovorí len ako o podriadených dominancii 
svetového tržného systému, pokiaľ vôbec. Samozrejme sa tým nemá poprieť, 
alebo obmedziť ústredné postavenie hospodárskej globalizácie ani opcie 
a vnímania podnikových aktérov. Ideologické jadro globalizmu spočíva skôr 
v tom, že je tu likvidovaná základná diferencia prvej moderny, teda medzi 
politikou a hospodárstvom. Centrálna úloha politiky vytýčiť právne, sociálne 
a ekologické podmienky na základe ktorých je hospodárske jednanie vôbec 
spoločensky možné a legitímne, mizne zo zorného poľa, pretože je 
spreneverené.3 

Globalizácia znamená oproti tomu procesy, ktorých dôsledkom sú národné 
štáty a ich suverenita podkopávané a vzájomne spojované prostredníctvom 
nadnárodných aktérov, ich mocenských šancí, orientáciou, identitou a sieťami.4 

Globalizácia teda tiež znamená: nie – svetový poriadok. Presnejšie: svetovú 
spoločnosť bez svetového štátu a bez svetovej vlády. Šíri sa ako globálne 
dezorganizovaný kapitalizmus. Neexistuje žiadna hegemoniálna moc a žiadny 
medzinárodný režim – ani ekonomický, ani politický.5 

Ako píše Joseph Stiglitz, globalizácia dnes nefunguje v prospech značnej časti 
chudobných na našej planéte. Nenapomáha príliš zlepšovaniu životného 
prostredia. Nezlepšuje stabilitu celosvetového hospodárstva. Niektorí na to 
majú jednoduchú odpoveď: zanechajme globalizáciu. To však nie je 
realizovateľné, ani žiaduce. Globalizácia taktiež priniesla ohromný úžitok – 
východoázijský úspech bol založený práve na globalizácii, obzvlášť na 
obchodných príležitostiach a lepšom prístupe na trh a k technológiám. 
Globalizácia priniesla lepšiu zdravotnú starostlivosť aj aktívnu globálnu 
občiansku spoločnosť bojujúcu za väčšiu demokraciu a sociálnu spravodlivosť. 
Problém nie je v globalizácii ako takej, ale v spôsobe jej riadenia. Časť problému 
tkvie v medzinárodných ekonomických inštitúciách, MMF, Svetovej banke 
a WTO, ktoré sa podieľajú na určovaní pravidiel hry. Činili tak spôsobom 
vzbudzujúcim podozrenie, že skôr než záujmom rozvojového sveta slúžia 
záujmom vyspelejších priemyselných štátov – a konkrétnym záujmom vo 

                                                 
3  BECK, U. 2007. Co je to globalizace? Omyly a odpovědi. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, s. 17 – 18. 
4  BECK, U. 2007. Co je to globalizace? Omyly a odpovědi. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, s. 19. 
5  BECK, U. 2007. Co je to globalizace? Omyly a odpovědi. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, s. 21. 
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vnútri týchto krajín. Navyše, ku globalizácii pristupovali s názorovou výbavou 
pomerne úzkoprsého poňatia ekonomiky a spoločnosti.6  

Globalizácia nevyvoláva znepokojenie len tým, že sa ekonomika nadradzuje 
všetkému ostatnému, aj tým, že sa jeden konkrétny ekonomický názor – tržný 
fundamentalizmus – stavia nad všetky ostatné názory. Odpor voči globalizácii 
v mnohých častiach sveta nie je ani tak odporom voči globalizácii ako takej – 
globalizácii čoby novému zdroju rozvojových fondov a nových vývozných 
trhov -, ale skôr odporom proti určitému súboru doktrín, politickým prístupom 
Washingtonského konsenzu, presadzovaných medzinárodnými finančnými 
inštitúciami. A nie je to len odpor proti opatreniam samotným, ale taktiež proti 
vnímaniu, ktoré tvrdí, že existuje jediný súbor opatrení, ktorý je správny.7 

Za päť katalyzátorov urýchľujúcich proces globalizácie sú všeobecne 
považované nasledujúce fenomény: 

1. Vývoj mikroelektroniky, ktorý umožnil redukciu vzdialenosti pre prenos 
informácií a myšlienok. 

2. Výskyt globálnych problémov planéty, ktoré sú mimo dosahu možností 
riešenia jednotlivých štátov. 

3. Výrazné zníženie obecnej schopnosti akéhokoľvek štátu riešiť svoje vlastné 
národné problémy. 

4. Vznik nových a svojim vplyvom silnejších nadnárodných spoločností. 
5. Nárast poštu vzdelancov v spoločnosti a postup procesu alfabetizácie, čo 

znižuje možnosť ich manipulovateľnosti národným štátom.8 
V nadväznosti na vyššie uvedené javy globalizácie, predovšetkým 

v súvislosti s bodmi č. 3 a 4 vyvstávajú otázky, týkajúce sa presnejšieho 
vymedzenia šírky a výšky jej vplyvu na suverénne a nezávislé fungovanie 
jednotlivých štátov. Jan Keller poukazuje na tri definície, tri videnia globalizácie 
v súvislosti s jej pôsobením na štát.  

Definície, ktoré je možné pomenovať ako naivne optimistické. Podľa nich 
globalizácia znamená predovšetkým rozvoj voľného obchodu, ktorý postupne 
odstraňuje bariéry obchodovania a tým zvyšuje prosperitu všetkých krajín 
sveta. Globalizácia tak vedie k spoločnosti výrazne bohatšej, ako je tá dnešná, 
pritom zachováva kultúrnu rôznorodosť všetkých zúčastnených. Podľa tejto 
definície globalizácia nepredstavuje žiaden problém. Práve naopak, v podobe 

                                                 
6  STIGLITZ, J. 2003. Jiná cesta k trhu. Hledání alternativy k současné podobe globalizace. 

Praha: Prostor. 334 s. 
7  STIGLITZ, J. 2003. Jiná cesta k trhu. Hledání alternativy k současné podobe globalizace. 

Praha: Prostor. 343 s. 
8  ROLNÝ, I., LACINA, L. 2008. Globalizace, etika, ekonomika. Ostrava: Key Publishing, s. 21 – 

22. 
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voľného toku investícií, tovarov a osôb je ideálnym nástrojom k riešeniu 
všetkých existujúcich problémov planéty, a to vrátane sociálnych 
a ekologických. 

Definície, ktoré môžeme nazvať radikálne kritické zjednocujú naopak prúd 
odporcov globalizácie, respektíve odporcov jej doterajšieho priebehu. Kladú 
dôraz na sociálnu polarizáciu, ktorá v dobre dnešnej volny globalizácie, teda 
v predošlom štvrťstoročí, celosvetovo narastá. Tí, ktorí kontrolujú veľký 
nadnárodný kapitál a rozhodujú o smerovaní investícií, majú v pormienkach 
globalizácie možnosť prenikavo zvyšovať svoje zisky. Má byť odstránené 
všetko, čo sa predtým chránilo zamestnancov a čo zaručovalo sociálne práva 
obyvateľov vyspelejších štátov. 

Defunície, ktoré je možné označiť za vecne sociologické vychádzajú z toho, že 
globalizácia výrazne mení vzťah medzi ekonomickými a politickými silami. 
Zatiaľ čo sily ekonomické voľne prekračujú hranice štátov, politika zostáva 
v týchto hraniciach pevne uzatvorená. Záujmy veľkých nadnárodných 
ekonomických zoskupení tak získavajú jasnú prevahu nad možnosťami politiky 
malých, stredných a väčších štátov. Výsledkom je, že politici stále zodpovedajú 
za sociálne pomery vo svojich krajinách, ktoré však môžu čím ďalej, tým menej 
ovplyvňovať. Nadnárodné koncerny, ktoré ovplyvňujú tieto pomery veľmi 
reálne, nenesú naopak žiadnu zodpovednosť.  

Toto roztváranie nožníc medzi váhou ekonomiky a možnosťami politiky nie 
len výrazne zvyšuje mieru neistoty predovšetkým u nižších a stredných vrstiev 
spoločnosti, ale predstavuje taktiež bezprostrednú hrozbu pre vierohodnosť 
demokracie, ako spôsobu vlastného riadenia spoločnosti.9 

Z vyššie uvedených hrozieb samozrejme vyplývajú logické hrozby 
sociálneho charakteru. Jan Keller hovorí o tzv. nových sociálnych rizikách. 
Výpočet nových sociálnych rizík, ktoré predkladajú bádatelia, získava svoju 
logiku práve vo svetle spôsobu adaptácie štátu a jeho občanov na tlaky 
globalizácie. Neoliberálny štát nemá mať v popise práce ochranu svojich 
občanov pred tržnými neistotami pred zvyšujúcou sa konkurenciou, či pred 
dopadmi hospodárskej krízy. Naopak, má občanov donútiť k tomu, aby sa 
všetkým týmto tlakom bezpodmienečne – a pokiaľ možno na vlastné náklady – 
prispôsobovali. Medzi nástroje s ktorých pomocou má štát vytvárať podmienky 
pre úspešnú adaptáciu svojich občanov patrí zníženie ceny práce, zníženie 
výšky dôchodkov, zníženie rozsahu sociálnej ochrany, oslabenie úlohy 
zákonníka práce a doprovodného oslabenia vplyvu odborov.10  

                                                 
9  KELLER, J. 2006. Soumrak sociálního státu. Praha: SLON, 2006, s. 35 – 36. 
10  KELLER, J. 2011. Nová sociální rizika a proč sej im nevyhneme. Praha: SLON, 2011, s. 60 – 61. 
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Samozrejme, výpočtom determinujúcich faktorov, vplyvov, či vyššie 
uvedených rizík, vrátane tých sociálnych sa samotná problematika 
degradovania funkcií štátu v dôsledku globalizačných trendov nekončí. Je 
potrebné ešte raz poukázať aj na nespochybniteľné pozitíva, ktoré sú 
s globalizáciou spojené a aj vďaka ktorým sme dosiahli súčasného civilizačného 
pokroku. Máme však za to, že súčasné, pre niektorých triumfálne ťaženie 
trhového fundamentalizmu a jeho neoliberálneho diskurzu má z dlhodobého 
hľadiska nepriaznivé následky a prispieva k nazeraniu ľudí na globalizáciu – 
ako inak oveľa komplexnejšiu záležitosť – zjednodušenou čiernobielou optikou. 
To, či aj naďalej budú naše životné podmienky formované v rámcoch 
moderného štátu, tak ako tomu bolo ešte pred niekoľkými rokmi si netrúfame 
odpovedať. Každopádne, súčasný vývoj, teda oslabovanie jeho suverenity, ako 
základnej stavebnej jednotky medzinárodných vzťahov, stagnujúce, či stále viac 
sa zhoršujúce postavenie niektorých sociálnych skupín obyvateľstva a teda aj 
podkopávanie samotných demokratických princípov jednotlivých krajín sú 
dostatočnými varovnými signálmi na to, aby sme to nevnímali len ako niečo, čo 
prejde absolútne prirodzeným spôsobom. 
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