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ANOTACE 
 
Světem politiky a ekonomiky v současnosti probíhá velká vlna změn a otřesů způsobená mnoha vnějšími 
i vnitřními příčinami. Ukazuje se potřeba změny společenského uspořádání, změny ekonomických poměrů 
i dalších změn, například ve vztahu k životnímu prostředí nebo k tzv. „třetímu světu“. Události se zrychlují 
a společenské napětí stoupá, ale politici a experti stále nenabízejí systémová řešení vedoucí k regeneraci 
společnosti. Na jedné straně je mnoho politiků, kteří nechtějí měnit podle nich dlouhodobě úspěšný model 
fungování společnosti založený na volném trhu, růstovém modelu ekonomiky a zastupitelské parlamentní 
demokracii. Tito politici prosazují jen kosmetické změny. Druhým rostoucím trendem je tlak na rozklad 
tohoto systému a jeho nahrazení různými formami autoritářství. Zároveň v některých částech populace 
roste touha po zásadní proměně společenského uspořádání, touha po skutečné rovnosti, svobodě a 
sounáležitosti. Existuje množství pohledů, názorů a řešení toho, jak a co by se mělo změnit, jak by mohl a 
měl svět vypadat a fungovat, kam by se měl ubírat. V průběhu kurzu se pokusíme najít odpověď na otázku, 
proč současný ekonomický a společenský model uspořádání světa selhává a zda k němu existují reálné 
demokratické alternativy. 
 
 
OBSAH KURZU 
 
V průběhu kurzu se účastníci seznámí s různými formami alternativní ekonomiky jako jsou stárnutí peněz, 
bezúročná ekonomika, základní příjem apod., jakož i s některými nejznámějšími příklady jejich uplatnění 
v praxi. Další část kurzu bude věnována politickému uspořádání a systémům správy společnosti. Dnešní 
formy zastupitelské parlamentní demokracie založené na vládě stran se mohou jevit pro 21. století jako 
zastaralé a brzdící skutečnou demokracii. Existuje však reálná alternativa? Jednou z alternativ se jeví být 
ku příkladu přímá demokracie. V rámci kurzu budeme zkoumat, jaká konkrétní forma přímé demokracie 
by mohla být lepší než dnešní systém a jaká by naopak mohla vést k ještě většímu úpadku. 
 
Od alternativní ekonomiky a možností pro posílení demokracie se přesuneme k oblasti kulturní, zejména 
otázkou, jak zabránit dalšímu kulturnímu úpadku a obnovit živé kulturní impulzy, které mohou působit 
podobně jako impulzy v minulých renesancích. 
 
Poslední část kurzu věnujeme návrhům hlubší systémové proměny, týkající se uspořádání společnosti  
v oblasti ekonomické, politické a kulturní. Představíme vizi “Třetí cesty“ (The Third Way) v porovnání se 
“Sociální trojčlenností“ (The Threefold Social Order) jako odpovědí na různé formy kapitalistického  
a socialistického společenského uspořádání. Ukážeme si, že zavedení nového ekonomického  
a společenského paradigmatu nesmí vyžadovat nereálné podmínky jako je vytvoření “nového člověka” 



nebo vyšší (ve smyslu holistické) vzdělání celého národa. Podmínkou vzniku skutečných alternativ je 
vzdělávání kulturně kreativních lidí zaměřující se na systémovou proměnu.  
 
Příklady z praxe ukazují, že celostní, systémové změny jsou možné v rámci hodnotově rezonujících komu-
nit, které se pokoušejí uskutečňovat prvky přímé demokracie i alternativní ekonomiky v duchu udržitel-
ného života a ekologie. Představíme si blíže několik nejznámějších komunit, jak uplatňují své ideály v praxi 
a pokusíme se zkoumat, nakolik se opravdu jedná o vhodné modely nové společnosti použitelné pro svět 
i pro naše lokální podmínky. 
 
Budeme se též věnovat otázce, jak zmiňované principy, koncepty a modely použít ve větším měřítku 
například v rámci vesnic, měst a regionů a zda je vůbec možné transformovat celkové uspořádání 
společnosti bez sociálního inženýrství, ideologií a potlačování svobod. 
 
Kurz je možné spolutvořit s účastníky, následující témata jsou proto indikativní: 
 
1. Charakteristika současných ekonomických a finančních systémů 
2. Vybrané příklady alternativní ekonomiky a peněžních systémů 
3. Sociální politika, základní příjem a daňová reforma 
4. Přímá/hluboká demokracie 
5. Celistvý leadership (v politice i jiných oblastech) 
6. Kulturní úpadek versus kulturní obnova 
7. Transformace malé nebo velké 
8. Koncept Třetí cesty versus Sociální trojčlennosti 

9. Závěr, reflexe, výhled 
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