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ABSTRACT:
Within the late modernity discourse attention has been drawn to the intensifying process of individualization. 
This process is being accelerated and affected by de-institutionalization and de-stratifi cation - both processes 
resulting from the crisis of organised modernity. Individualization does not only mean more freedom and auto-
nomy, it also implies more uncertainty and risk. In the liquid modernity people are facing a whole range of global 
uncertainty linked with crises of social forms, politics, social security, and conformity and consumer identity. 
All hopes and expectations towards the creating and accomplishing our life plans rest with us – individuals who 
are freer to take direction of their life trajectories, and at the same time, take responsibility for consequences of 
potential negative turbulences that could distract these trajectories from their settled direction. Being fl exible is 
one of the most effective strategies how to tackle uncertainty in the age of liquid modernity. „Hunter-gamer“- 
a whole new concept of human mentality has been gaining more acceptance. 
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P!íle"itosti a hrozby procesu individualizace
 Kdy" teoretici pozdní modernity popisují soudobou spole#nost, rozumí tím nejspí$e spole#nost individu-
alizovanou, deregulovanou a privatizovanou (Bauman 2004, Beck 2004, Lipovetsky 2007). Zejména Zygmunt 
Bauman je sv%ch fi lozofi cko-sociologick%ch esejích dostate#n& p!esv&d#iv% p!i odhalování a objas'ování proces( 
konstituující spole#nost doby pozdní modernity. P!ichází s pojmem „tekutá modernita“ jako originálním ozna-
#ením éry, do ní" soudobá pozdn& moderní spole#nost vstupuje (Bauman 2002). )ivot v „tekuté modernit&“ je 
podle Baumana typick% nejen nástupem radikálního individualismu, deregulací a privatizací – tedy i v&t$í mírou 
osobní svobody, ale zejména v$udyp!ítomnou nejistotou a nep!edvídatelností – tedy i v&t$í mírou rizik vypl%vají-
cích z této svobody. 
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Narozen 9. 5. 1975 v Praze – absolvent bakalá!ského studijního oboru humanitní vzd&lanost na Institutu zákla-
d( vzd&lanosti UK a následn& magisterského studijního oboru obecná antropologie - integrální studium #lov&ka 
na Fakult& humanitních studií UK. Doktorské studium absolvoval na Institutu sociologick%ch studií v oboru 
sociologie na Fakult& sociálních v&d UK, kde v roce 2009 obhájil diserta#ní práci na téma „Teritoriální identita 
v biografi ck%ch vypráv&ní povále#n%ch osídlenc( pohrani#í severních *ech“. V období 2000-2004 pracoval 
jako v%zkumn% pracovník v Sociologickém ústavu AV *R, ú#astnil se n&kolika domácích a zahrani#ních v&dec-
k%ch projekt( se zam&!ením na problematiku #eského pohrani#í a p!eshrani#ních vztah(. Od roku 2001 p(sobí 
jako odborn% asistent na Vysoké $kole fi nan#ní a správní v Praze, v letech 2004-2010 je vedoucím katedry mar-
ketingové komunikace. V sou#asnosti je na té"e $kole prod&kanem Fakulty sociálních studií. P!edná$í socio-
logickou teorii a sociologick% v%zkum, vede seminá!e orientované na aktuální otázky sociálních problém( sou-
dobého sv&ta. Dlouhodob& se podílí jako spolu!e$itel projektu zam&!eného na empirické zkoumání sociálního 
profi lu student( a absolvent( Vysoké $koly fi nan#ní a správní. V%zkumnou prací se profi luje v oblasti sociologie 
marketingové komunikace.
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 Bauman je jist& jedním z hlavních p!edstavitel( individualizovaného pojetí spole#nosti. Teze o pokra#u-
jící individualizaci moderní spole#nosti v$ak není nová. Objevuje se ji" v dílech klasik( sociologického my$lení1. 
Comte, Durkheim, Marx #i Weber se sna"í ve sv%ch koncepcích spole#nosti r(zn%mi slovy vyjád!it stejn% proces 
spo#ívající v emancipaci jednotlivc( od tlak( tradi#ních sociálních vazeb. Podle t&chto autor( p!edstavuje proces 
individualizace osvobozující akt p!ekonávající !adu p!edmoderních determinant( ur#ujících "ivotní dráhu jedin-
c(. Individualizace je tudí" chápána vesm&s jako cenn% p!ísp&vek nastupující moderní spole#nosti. Sou#asn& jsou 
v$ak v dílech klasik( sociologického my$lení z!eteln& vyjád!eny jisté obavy z mo"n%ch d(sledk( p!ebujelého in-
dividualismu. Upozor'ují tudí" na jistá rizika neomezené emancipace jedinc(, která mohou b%t zdrojem sociáln& 
rozkladn%ch tendencí a sou#asn& toho, co Durkheim (1897) ozna#uje jako anomii. Podobn& uva"uje i dal$í z otc( 
zakladatel( sociologie Simmel (1908). Ten rozli$uje individualizaci kvalitativní a kvantitativní2. Podle Simmela 
je kvalitativní individualita produktem zcela zám&rné a cílev&domé snahy jednotlivce „b%t sám sebou“, touhy b%t 
jedine#n%, autentick% a neopakovateln%. V rovin& gnozeologické i ontologické se uplat'uje názor, "e jedinec není 
sociáln& ani geneticky determinován, p!i#em" v%sledek takové emancipace závisí na osobních hodnotách. Tento 
typ individualizace má jist& i v%znamn% psychologick% rozm&r, nebo+ vzniká jakoby z nitra #lov&ka, jeho skryt%ch 
du$evních stav( a emocionálních pot!eb. Kvalitativní individualizace je charakteristická nejspí$e pro spole#en-
skou atmosféru romantismu 19. století, která se utvá!ela zejména v n&mecky mluvících zemí. 
 Vedle Durkheima to je pozd&ji i Parsons nebo Luhmann, kte!í upozor'ují v souvislosti s kvalitativní indi-
vidualizací na hrozby, které tento typ emancipace p!iná$í. Práv& sílící tendence kvalitativní individualizace údajn& 
p!edstavují anomická rizika a rozklad spole#enského !ádu. V souvislosti s tím se objevuje koncept nebezpe#ného 
jedince (Schroer 2001)3. 
 Zatímco kvalitativní individualizace je v%sledkem snahy dosahování nezávislosti na ostatních a aktivního 
utvá!ení a p!etvá!ení vlastního "ivota, kvantitativní individualizaci nelze zdaleka spojovat se spontaneitou, au-
tenticitou, jedine#ností a vlastní kreativitou jedinc(. Kvantitativní jedinec je svobodnou a rovnocennou indivi-
dualitou, dostate#n& vyvázanou z pout tradi#ní spole#nosti, av$ak stále více bezradnou, izolovanou, postrádající 
opory a jistoty, které nalézal v podob& p!edmoderních stavovsk%ch, nábo"ensk%ch #i sociálních vazbách. Formují 
se svobodní jedinci de jure, de facto jsou v$ak vystaveni nov%m typ(m závazk(, kontroly a manipulací. Ocitají se 
v pasti manipulujících a normujících anonymních mocensk%ch struktur, vyvolávajících pocity bezmoci a deziluzí. 
Kvantitativní jedinec je klí#ov%m tématem kriticky orientované frankfurtské $koly (Adorno, Horkheimer, Fromm 
nebo Marcuse), v sou#asnosti tuto kritiku rozvíjejí nap!íklad ji" zmi'ovan% Bauman nebo Beck. Spole#n& zpo-
chyb'ují fakt, "e jde o individualizaci v pravém slova smyslu. V jejich úvahách p!eva"uje skepse nad takovou podo-
bou individualizace, na kterou pohlí"ejí vesm&s jako na emancipaci vynucenou a ú#elovou, její" d(sledky ohro"ují 
existenciální podstatu #lov&ka. V souvislosti s tím se objevuje koncept ohro"eného jedince (Schroer 2001)4.
 Úvahy klasik( sociologie o individualizaci se zásadn& aktualizují v kontextu krize, do ní" se dostává orga-
nizovaná modernita (Keller 2008). Individualizace z!eteln& zesiluje v d(sledku krize organizované modernity, je-
jími" hlavními projevy jsou procesy dezinstitucionalizace a destratifi kace. Obecn& lze konstatovat, "e d(sledkem 
prvního procesu je krize identity a pokles d(v&ry, efektem druhého procesu je rostoucí míra nejistoty5. Individu-
alizace tak nemusí znamenat jen více svobody a nezávislosti, m("e znamenat rovn&" více nejistoty a rizik (Beck 
2004, Bauman 2004). 

1 Viz Keller (2010:155-156)
2 Podrobn&ji k tomu Librová (2010:131-132)
3 Cit. Librová (2010:132)
4 Cit. Librová (2010:131)
5 Projevy individualizace a vnímání nejistoty ve spole#nosti jsme se sna"ili zkoumat i empiricky a to v rámci projektu Sociální d(sledky 
marketingové komunikace realizovaného na Vysoké $kole fi nan#ní a správní v Praze v období 2010-2011. Sou#ástí projektu bylo dotazníkové 
$et!ení zalo"ené na kvótní metod& v%b&ru. V dotazníku jsme mimo jiné testovali míru souhlasu respondent( s následujícími v%roky „Myslím, "e 
jedinou moji jistotou jsem já sám, mohu se na sebe spolehnout“ (celkov% souhlas vyjád!ilo tém&! 70 % respondent(); „Mám pocity nejistoty ze 
ztráty (nebo získání) zam&stnání“ (celkov% souhlas vyjád!ilo p!ibli"n& 40 % respondent(); „Myslím, "e pravdu mají lidé, kte!í !íkají, "e je t!eba 
myslet na zadní vrátka“ (celkov% souhlas vyjád!ilo p!es 80 % respondent(). V%sledná zji$t&ní poukazují na jistou míru individualizace (ve smyslu 
spoléhám zejména na sebe, d(v&!uji sob&) a pocity nejistoty v podob& obav ze ztráty (nebo získání) zam&stnání. Pot!eba „myslet na zadní vrátka“ 
rovn&" implikuje v&domí nejisté budoucnosti a jistou snahu p!ipravit se na „hor$í #asy“. Celkov% po#et zpracovan%ch dotazník( byl 567. V%b&rov% 
soubor byl slo"en p!evá"n& z mlad%ch lidí do 30 let (60 %) se st!edo$kolsk%m (49 %) nebo vysoko$kolsk%m vzd&láním (41 %). V%sledky tohoto do-
tazníkového $et!ení nelze zobec'ovat na celou dosp&lou populaci základního souboru, nicmén& p!iná$ejí zajímavé a v mnohém u"ite#né poznatky.

 Krize organizované modernity, o ní" se podrobn&ji zmíníme v dal$í #ásti textu, je refl ektována v !ad& so-
ciologick%ch koncepcí spole#nosti, jejich" spole#n%m jmenovatelem je fakt, "e moderní spole#nost vstupuje do 
kvalitativn& odli$né epochy. Jaké jsou v$ak hlavní rysy této epochy, jak% je charakter soudobé spole#nosti, která 
se vzdálila princip(m, na nich" fungovala pr(myslová spole#nost, to v$e je p!edm&tem sociologick%ch rozbor(, 
nez!ídka s jen velice rozpa#it%mi a nejednozna#n%mi v%sledky. Rostoucí nep!ehlednost d&ní ve spole#nosti éry 
pozdní modernity sou#asn& vyvolává snahy !ady autor( hledat taková ozna#ení sociální reality, která by co nejt&s-
n&ji vystihovala její stav6. 

Tekutá modernita a "ivot v nejistot&
 )ivot v é!e Baumanovy „tekuté modernity“se stále více podobá um&leckému dílu, konstrukci #i stavb&, 
o její" konkrétní a nezam&nitelnou podobu a v%raz musíme, a to ka"d% sám za sebe, individuáln& usilovat. )ivot jako 
um&leckého dílo je tedy stále jednozna#n&ji v moci jednotlivc(, sou#asn& architekt(, projektant( a investor( v jedné 
osob&. V této perspektiv& se stáváme zodpov&dn%mi za podobu projektu "ivotního scéná!e, jeho designu a originali-
ty, i za zaji$t&ní pot!ebn%ch zdroj( jeho realizace. Na projekty "ivotních scéná!( #lov&ka éry pozdní modernity v$ak 
nedohlí"í (a u" v(bec tyto projekty nenavrhuje) "ádn% vy$$í arbitr, kter% by rozhodl #i alespo' posoudil jeho smysl 
a v%znam, upozornil na jeho dal$í mo"nosti, ale i rizika jeho napl'ování. Management a v(bec celá realizace takového 
projektu je v duchu teorie „tekuté modernity“ jen na nás samotn%ch a prakticky se nelze na nikoho odvolat. Bauman 
v této souvislosti cituje sv&toznámého polského spisovatele Slawomira Mrozka, kter% pí$e: „V d!ív&j$ích dobách, 
kdy" jsme byli ne$+astní, vinili jsme Boha, tehdej$ího mana"era sv&ta; domnívali jsme se, "e svou práci ned&lá po-
!ádn&. A tak jsme ho propustili a posadili se do mana"erského k!esla sami“7. Otázkou je, jestli jsme si práv& takovou 
v%m&nou „managementu“ skute#n& pomohli a m("eme v d(sledku toho právem o#ekávat i lep$í v%sledky. Ve$keré 
nad&je a sny p!i plánování "ivotních scéná!(, jako i jejich napl'ování jsou jen na nás – jednotlivcích, více svobodn!ch 
v rozhodování volit sm&r "ivotních trajektorií, sou#asn& i více zodpov"dn!ch za následky p!ípadn%ch turbulencí na-
ru$ujících plynulost sm&ru t&chto drah. Nemal% problém pro nás, um&lce a tv(rce "ivota jako um&leckého díla je 
tedy v tom, co nazna#uje Mrozek, toti" "e zatímco d!íve jsme p!ípadné nezdary, selhání #i zklamání zasahující na$e 
"ivotní dráhy odklán&li (mo"ná i trochu alibisticky) sm&rem k Bohu #i osudu – tedy vy$$ím neosobním instancím, 
dnes jsou tyto „rány "ivota“ interpretovány zcela neúprosn& jako v%sledek individuálního neúsp&chu, nedostate#né 
snahy, minimální osobní p!ipravenosti, vlastního krachu. Jin%mi slovy v dob& p!edmoderní byly nezdary, zklamá-
ní, trápení a v(bec rány osudu jakoby „socializovány“, tedy individuáln& posuzovány a p!ijímány v kontextu aktivit 
a #inností „druh%ch“ - „jin%ch“ - „jiného“ (snad proto mohly b%t podobné rány osudu snad i snesiteln&j$í), v situaci 
pozdní modernity je toto v$e p!ísn& „privatizováno“, kontext „druzí“ - „jiní - „jiné“ se vytrácí v neproniknutelné 
mlze a následky si prost& ka"d% nese sám – v duchu hesla „ka"d% sám za sebe, ostatní a+ vezme #ert“. 
 Je jisté, "e "ivotní trajektorie lidí, a+ u" v dob& p!edmoderní, moderní nebo „tekut& moderní“ jsou naru-
$ovány nejistotou nejr(zn&j$ích ne#ekan%ch událostí a náhod, a "e jsme jednodu$e vystaveni ranám osudu, které 
na nás #íhají a ude!í, kdy" to nejmén& #ekáme. P!edstava "ivotního scéná!e jako plynulého a bezproblémového 
napl'ování a dosahování nad&jí a sn( je utopií, v"dy se zkrátka !e#eno m("e vyno!it (a zpravidla i vyno!í) nep!edví-
datelná situace, je" nás donutí $krtat #i p!episovat v pe#liv& p!ipraveném a st!e"eném projektu "ivotního scéná!e. 
)ivot v é!e „tekuté modernity“ je v tomto p!ípad& zvlá$t& záludn%. Na$e "ivotní dráhy jsou toti" v podmínkách 
„tekuté modernity“ vystaveny v&t$ímu riziku turbulencí, ne" tomu bylo kdykoli v minulosti. A to zejména proto, 
"e jsme nuceni #elit zcela nov%m formám nejistot a rizik8, daleko dot&rn&j$ím, agresivn&j$ím a naléhav&ji vstu-
pujícím do na$ich "ivot(. Mo"ná ohniska t&chto nejistot, která se pokusíme identifi kovat dále, p!i tom vystupují 
z v$udyp!ítomného globálního prostoru, stávají se sou#ástí ka"dodennosti a rutinních #inností v$edního dne. 

6 V souvislosti s tím se objevuje pozoruhodná publikace Petruska (2006), p!ehledn& referující o desítkách mo"n%ch ozna#ení 
spole#ností pozdní doby.
7 Citace p!evzata z práce Z. Baumana (2008:100).
8 Nejistotu m("eme defi novat jako neur#itost #i náhodnost podmínek nebo v%sledk( analyzovan%ch proces(, jev( #i událostí (jde 
o situaci, kdy je známá mno"ina mo"n%ch v%sledk(, ale nikoli pravd&podobnost, "e se objeví). Riziko je forma nejistoty, kdy je mo"no kvantifi kovat 
pravd&podobnost vzniku odli$n%ch alternativ. Pojem nejistota je tedy v%znamov& $ir$í ne" pojem riziko. Podrobn&ji k tomu nap!íklad Kalouda 
(2010).
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 Zatímco by m&la posilovat institucionalizovaná oblast ochrany a obrany jednotlivc( a skupin a m&ly b%t 
podporovány kolektivní nástroje proti individuálním krach(m, dochází spí$e k demontá"i toho, co by m&lo ne-
gativní sociální dopady nov%ch podob nejistot tlumit – tedy sociálního státu. Kolektivní ochrana proti existen-
ciálnímu chv&ní je stále bezzub&j$í, vlivem sout&"ivého tlaku trhu je naleptávána solidarita s mén& úsp&$n%mi 
a z(stává stále více na jednotlivci, aby hledal, nacházel a aplikoval !e$ení problém(, které produkuje spole#nost, 
aby jednal nikoli solidárn&, ale solitérn&, postupoval sám za sebe, a to i p!esto, "e k tomu není vybaven adekvátními 
prost!edky a mo"nostmi (Bauman 2008:22). P!edstavitelé politické moci pak adresují t&m úsp&$n%m i neúsp&$-
n%m jednozna#n% recept, jak #elit nesnesitelné a v$udyp!ítomné nejistot& a zmírnit nep!íjemné stavy turbulencí 
ohro"ující dráhy "ivotních trajektorií. Tímto v$emocn%m lékem má b%t fl exibilita, tedy jakési p&stování ideologie 
privatizace, adorace solitérnosti, uctívání mobility jako konkuren#ní v%hody p!ed t&mi mén& mobilními, a naopak 
zapuzování stimul( kolektivního a solidárního jednání, o n&" lze opírat existenciální bezpe#í. Takov% recept v$ak 
u v$ech potenciálních a skute#n%ch pacient( musí vyvolávat ned(v&ru, stále v&t$í míra fl exibility m("e zase jen 
zesilovat nejistotu v podob& dal$ích a dal$ích privatizovan%ch problém(, znamenat v&t$í osam&lost a bezmocnost, 
a op&t v&t$í nejistotu. 
 Na fenomén nejistoty v é!e pozdní modernity Bauman nahlí"í obecn& skepticky. ,í!í se bezprecedentn& 
rychle z nov%ch ohnisek zdroj( v nekontrolovaném a nezkrotitelném globálním prostoru, p!edstavuje v$udyp!í-
tomné nebezpe#í zcela zásadního existenciálního ohro"ení. Tomuto nebezpe#í jsme p!i tom nuceni #elit jako 
„samostatné bojové jednotky“, které si musí samostatn& kopat zákopy, fl exibiln& se pohybovat v terénu, spoléhat 
na vlastní manévrovací schopnosti a p!esnost st!elby. Pro mén& zdatné jednotlivce, pomaleji se orientující, snad-
n&ji zasa"itelné a nep!esn& st!ílející pak chybí mo"nost hledat oporu u svého pluku, podobn& disponovan%ch 
„spolubojovník(“ a "ádat o spolehlivou pomoc své armády, v p!ípadech neúsp&$n%ch #i jen t!eba mén& úsp&$n%ch 
misí. A pokud se tento jednotlivec náhodou dostane do lazaretu, nevidí za touto skute#ností ani tolik kruté pod-
mínky bitevního pole jako spí$e vlastní nep!ipravenost pro boj, neschopnost se p!izp(sobit terénu a nedostatek 
obratnosti v uh%bání kulkám. A tomu, komu hrozí pobyt v lazaretu #ast&ji ne" t&m ostatním, nelze doporu#it nic 
jiného, ne" aby se nau#il vyh%bat kulkám je$t& rychleji. Ned(v&ra k armád& jako systému poskytujícímu voják(m 
$títy ochrany p!i tom roste. 
 Na stran& druhé, jak% by asi byl "ivot, ze kterého by vymizela nejistota, v$echny ty ne#ekané, necht&né 
a ne"ádoucí situace a stavy, zmi'ované rány osudu a "ivotních p!ekvapení? A je v(bec mo"né si p!edstavit, "e 
v ka"dém "ivotním kroku, v ka"dém "ivotním okam"iku nalezneme jistotu toho, co chceme, aby nastalo a co s jis-
totou lze #i nelze o#ekávat? Jisté je, "e by vymizely sou#asn& i v$echny ty cht&né, "ádoucí a p!íjemné chvíle, jejich" 
kouzlo spo#ívá práv& v tom, "e p!icházejí zcela ne#ekan& a bez ohlá$ení, stejn& jako ty, o které tak nestojíme. 
Obecn& tak fenomén nejistoty nemusí nutn& znamenat v%hradn& cosi negativního, nevíme toti", co ve v%sledku 
p!inese a jakou roli sehraje v na$em "ivotním scéná!i. )ivot v nejistot& v pozitivním v%znamu p!iná$í minimáln& 
nové zku$enosti.
 Za druhé se m("eme domnívat, "e v&domí nejistoty do jisté míry #lov&ka p!ipravuje na nejr(zn&j$í více 
#i mén& známá nebezpe#í a "ivotní rizika. Ji" zmi'ované „rány osudu“ pak nemusejí b%t vnímány jako blesky 
z #istého nebe, jako cosi v%jime#ného, co se d&je jen a práv& nám, n%br" jako p!irozená sou#ást na$ich "ivot(, 
se kterou n&kdy v budoucnu lze po#ítat, "e se s ur#itou pravd&podobností dostaví, a "e nás mohou zastihnout 
zcela nep!ipravené. )ivot v nejistot& m("e do jisté míry stimulovat a rozvíjet schopnosti anticipace, tedy um&ní 
chápat události a rozum&t situacím v "ivot& tak, jak p!icházejí a sou#asn& i tyto události a situace do jisté míry 
p!edjímat. Podobn& jako $achista se musí u#it zvládat n&kolik tah( fi gurami dop!edu, volit strategii tak, aby nebyl 
„vy$achován“ hned v úvodu hry. Aktivizuje snahy odhadovat stavy budoucí, u#í myslet dop!edu a uva"ovat r(zné 
alternativy. Jin%mi slovy u#íme se $ít a pracovat s neur#itostí a náhodností podmínek existence a identifi kovat mno-
"inu mo"n%ch v%sledk( na$í #innosti. V podob& v&domí rizik se u#íme mo"nostem kvantifi kace pravd&podobnosti 
vzniku odli$n%ch alternativ z mno"in neur#itosti na$eho okolí. Dalo by se také !íci, "e nás v&domí nejistoty, rizik 
a ne#ekan%ch "ivotních nástrah u#í strategickému uva"ování a jednání. Takové jednání je v"dy jednáním aktiv-
ním, kdy dosahování vyt#en%ch "ivotních cíl( neponecháváme náhod& a osudu, ale sna"íme se o jejich vlastní 
cílev&domé napl'ování. U#íme se tak i jisté zodpov&dnosti za své #iny, m("eme efektivn& budovat i sebed(v&ru9. 

9 Na Vysoké $kole fi nan#ní a správní v Praze empiricky sledujeme v rámci projektu „Systematické zkoumání sociálního profi lu 

Rovn&" i na$e fl exibilita, tolik preferovaná a v%hodn& uplatnitelná vlastnost v dob& akcelerující globalizace, 
se m("e nejspí$e rozvíjet v prost!edí nejistoty, a to jako u"ite#ná vlastnost um&ní se p!izp(sobovat, b%t schopen 
reagovat na nové v%zvy a dokázat se pohybovat v prom&nlivém sv&t& pozdní modernity. Sou#asn& ov$em nelze 
jinak ne" souhlasit s Baumanem, "e fl exibilitu nelze p!ijmout jako zázra#n% v$elék, kter% je pro v$echny stejn& do-
stupn% a ú#inn% jako nejmodern&j$í psychofarmakum sni"ující intenzitu pro"ívání nesnesiteln%ch stav( nejistoty. 
Nelze se ani ztoto"nit s ideologií, aby se fl exibilita ve smyslu individuálních schopností a dovedností, jako solitér-
nost pov%$ená na nejvy$$í hodnotu, o ní" máme usilovat, stala trvalou a uctívanou "ivotní strategií. V é!e nejistoty 
nelze rezignovat na kolektivní sít& záchrany, pot!ebné pro ty neúsp&$né a mén& úsp&$né (tedy mén& fl exibilní 
a nejistotou více ohro"ené), naopak je nutné o"ivovat legitimitu sociálního státu, kter% by nem&l vycouvat ze své 
tradi#ní funkce a b%t postupn& vytla#ován a nahrazován silou trhu, vzájemné sout&"ivosti a obsedantní starostí 
o v%hradn& soukromé blaho a osobní bezpe#í10. 

Prom&ny vztahu #lov&ka k sv&tu – vzh(ru do éry 
„p!íli$ mnoha lovc(“
 Není nejmen$ích pochybností o tom, "e vztah #lov&ka k sv&tu v dob& tradi#ní spole#nosti byl v mnoha 
ohledech odli$n% od vztahu #lov&ka k sv&tu v é!e pr(myslové modernity. )ivot #lov&ka „p!edmoderního typu“ se 
!ídil p!evá"n& tradicí, odehrával se typicky v d(v&rn& známém sociálním prost!edí pospolitostního charakteru. 
Sv&t byl Bohem danou sítí utkanou z jednotliv%ch existencí, ka"dému byla v rámci této sít& ur#ena p!esn& daná 
pozice, která byla pod!ízena bo"ím zám&r(m. M&nit tyto pozice nebylo snadné, #lov&k se do nich rodil, v t&chto 
pozicích zpravidla i umíral. *lov&k „moderního typu“ v&!il, "e tuto Bohem danou a uspo!ádanou sí+ m("e utkat 
sám, doufal, "e dokonce i lépe. Vycítil $anci vymanit se z bo"í „ur#enosti“ lidské existence a tou"il, aby jím utkaná 
sí+ byla natolik voln&j$í, aby naplno umo"nila emancipaci lidské svobody. Nechyb&la tedy víra, "e pod lidsk%m 
vedením je mo"né sv&t m&nit a do jisté míry i !ídit. Byla to víra v pokrok a lidsk% rozum, víra v to, "e sv&tu dáme 
konkrétní tvar, a "e jej naplníme jasn%m obsahem. Ov$em o tom, jak% je vztah #lov&ka k sv&tu v podmínkách pozd-
ní modernity, se vedou nekone#né spory. K této diskuzi p!ispívá i Bauman, kdy" se sna"í originálním zp(sobem 
s pomocí metafor p!iblí"it prom&ny vztahu #lov&ka k sv&tu v é!e nejen p!edmoderní a moderní, ale práv& i dob& 
pozdn& moderní (2008:94-104; 2010:121).
 Vztah ke sv&tu #lov&ka „p!edmoderního typu“ srovnává s pozicí hajného. Hlavním posláním hajného 
je st!e"it sv&!ené území, uchránit jej p!ed jak%mkoli lidsk%m zásahem a nedovolit vstup nikoho cizího. Úkolem 
hajného je zejména udr"et „zab&hnuté po!ádky“, „p!irozenou rovnováhu“ vycházející ze samé podstaty p!írody 
#i bo"ího p!ikázání. Práv& jak%koli zásah lidské ruky v rámci sv&!eného území znamená hrozbu naru$ení této 
„p!irozené rovnováhy“, je ne"ádoucí intervencí do p!irozeného stavu harmonie a klidu. Hajn% je tak bytostn& 
p!esv&d#en, "e území, které st!e"í, m("e dob!e fungovat jedin& tehdy, pokud se do n&j nezasahuje. Hajn% jen 
st!e"í to, co existuje „odjak"iva“ jako nezpochybniteln% !ád p!irozeného a tudí" i dokonalého stavu v&cí. )ádn% 
lidsk% duch nemá v rámci takového p!esv&d#ení jednodu$e právo m&nit moudrost a harmonii bo"ích zám&r(. 
Toto p!esv&d#ení hajného ov$em nesdílí zahradník, p!edstavitel moderního sv&ta. Ten projevuje nemalou ned(-
v&ru p!irozenému a jednou prov"dy ur#enému !ádu sv&ta a rezolutn& odmítá pasivní roli #lov&ka na tomto !ádu. 
Naopak vyniká pevnou vírou, "e !ád sv&ta m("e existovat jedin& díky jeho aktivním zásah(m. Zahradník pe#uje 
o svou zahradu, rozhoduje o tom, co na jeho zahrad& poroste a co nikoli. Pe#liv& vybírá a $lechtí r(zné druhy 
rostlin, prom%$lí, které z nich bude zalévat a hnojit, systematicky vyhledává plevel, jen" eliminuje jako cosi necht&-
ného (toti" nevy"ádaného a zahradníkem nenaplánovaného), nebo+ je v rozporu s !ádem a harmonií zahradníkova 

student( V,FS“ i "ivotní cíle na$ich poslucha#(. Od roku 2006 se stabiln& ukazuje, "e pouze necelá 2 % respondent( manifestuje zcela pasivní 
odevzdan% postoj v tom smyslu, "e "ádné "ivotní cíle neplánuje a v$e ponechává náhod&, osudu, prost& tomu co "ivot „p!inese“. Je mo"né, "e 
vlastní "ivot vnímají sou#asn& i jako "ivot "it% v nejistot&, kdy se nevyplatí plánovat, cílev&dom& jednat, k n&#emu intenzivn& sm&!ovat, #ehokoli 
dosahovat. Vlastní "ivotní situaci do budoucna mohou vnímat jako extrémn& nestabilní a nejistou. Tento v%zkum je provád&n na vzorku v rozsahu 
800-1000 poslucha#( t!etích ro#ník( prezen#ní i kombinované formy v%uky.
10 O prom&n& sociálního státu ve stát osobního bezpe#í podrobn&ji dále Bauman (2008 22-32).
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projektu zahrady. Zahradník prost& v&!í, "e zahrádku lze smyslupln& kultivovat, hledat její stále dokonalej$í podo-
by, vlastním úsilím podporovat to, co má na zahrádce vzkvétat a p!iná$et o#ekávané plody, stejn& tak, jako cílen& 
a systematicky bránit v rozpuku v$emu, co podle zahradníka na jeho zahrádku pat!it nemá. 
 Za to, co na zahrádce vyroste, cítí zahradník odpov&dnost, není mu v "ádném p!ípad& lhostejné, jestli 
bude mít dostatek vody na zalévání a pot!ebné nástroje k vyplevelení. O tom, co na zahrádce b%t má a co nemá, 
rozhoduje samoz!ejm& v"dy jen zahradník sám. Podle Baumana v é!e pozdní modernity v$ak ustupuje mentalita 
zahradníka mentalit& lovce. Ten se nestará o udr"ení „p!irozeného !ádu“ jako"to úkolu hajného, ani o udr"ení 
„um&lého !ádu“, jeho" tv(rcem je zahradník. Jeho jedin%m úkolem je lovit a vyhledávat ko!ist. Typická pro pozd-
n& moderního lovce je skute#nost, "e jakmile se ko!isti zmocní, v lovu nep!estává a okam"it& se soust!edí na dal$í 
úlovek. O samotné lovi$t& se p!íli$ nezajímá, ned&lá si starosti, jestli je v jeho honitb& dostatek zv&!e, neeviduje 
po#ty uloven%ch kus(, je lhostejn% k tomu, zda-li jsou po#ty zv&!e zp&tn& dopln&ny. Lovec se voln& pohybuje 
p!írodou, ví, "e lovit lze i v jin%ch lesích, "e ryby lze lovit i v jin%ch vodách. Pokud lovce v(bec n&kdy napadne, "e 
lesy mohou b%t jednoho bez zv&!e a vody bez ryb, jist& tyto my$lenky nebudou zdrojem jeho trápení. Podobné 
v%hledové starosti o budoucí dostatek ko!istí lovci ne!e$í, neohro"ují toti" lov dne$ní ani zít!ej$í. Lovec necítí 
zodpov&dnost k lovi$ti, kde práv& p(sobí, ani tomuto lovi$ti neprojevuje dostatek oddanosti a v&rnosti. 
 Podle Baumana (2008:96) jsme v é!e nejistoty nuceni se jak lovci chovat a mentalita lovc( je nám doslova 
v$t&pována. Kdo p!estane b%t lovcem, stává se lovnou zv&!í. Ka"d% z nás - lovc( - je tak sou#asn& i potenciální 
ko!istí. Z(stat lovcem a nestát se objektem lovecké trofeje znamená, b%t stále v pohybu, b%t ostra"it%, podle po-
t!eb a zcela ú#elov& st!ídat strategie osam&lého lovce a skupinového lovce p(sobícího v tlup&. Lovec má vynikat 
fl exibilitou, má–li b%t úsp&$n% a vyrovnat se ostatním lovc(m. V ka"dém p!ípad& lovec je stále jakoby na út&ku, 
jeho úsilí nemá konce, ulovenou ko!istí nic nekon#í, smyslem jeho konání je lov samotn%, cílem je z(stat lovcem, 
z(stat v pohybu a neskon#it jako ter# loveck%ch $íp(. Lovec ví, "e ho uloven% „jelen“ nezbaví nejistoty a nepo-
skytne trvalej$í pocit $t&stí, v&!í, "e tr%znivé nejistoty, kterou jako lovec pro"ívá, bude zbaven jen tehdy, kdy" 
za jelenem pob&"í, bude se jej sna"it ulovit. A jakmile svého cíle dosáhne, $t&stí bude hledat v dal$ích a dal$ích 
podobn%ch honech. 
 Potí" je v tom, "e jakmile #lov&k za#ne lovit, stane se z lovu jeho nutkavá pot!eba, závislost, obsese (Bau-
man 2008:101). Úlovky p!inesou lovc(m #asto jen zklamání, dal$í nad&jí je pro n& a" p!edstava dal$ího lovu. 
Nejsv(dn&j$í jsou z!ejm& jen o#ekávání a touhy, které jsou do lovu vkládány. Jakmile je jelen skolen a paro"í jako 
trofej k dispozici, nastává soumrak v$ech nad&jí, tímto aktem pro lovce nic nekon#í, n%br" za#íná, objevují se nové 
nad&je a nové touhy. M("e se t&$it na dal$í lov. P!edstava toho, "e by m&l b%t tento lov n&kdy ukon#en #i z n&jakého 
d(vodu odep!en vyvolává lovc(v d&s – ukon#it lov neznamená dosáhnout uspokojení a $t&stí jednou pro v"dy, zba-
vit se nejistot a rizik plynoucích z dal$ích mo"n%ch lov(, naopak je pro lovce projevem osobního selhání, d(kazem 
neschopnosti udr"et si tempo a dobrou kondici v nelítostné konkurenci ostatních lovc(. Sen o tom, "e lov n&kdy 
skon#í je lovc(v pavor nocturnus
 Dodejme jen, "e snaha podporovat lovce p!i jejich nikdy nekon#ícím lovu, dopl'ovat do les( zv&! a vysa-
zovat do !ek a tok( ty nejatraktivn&j$í rybí trofeje je ukotvena v logice soudobé ekonomiky zam&!ené na spot!ebu. 
Sou#asn& toto v$e není starostí lovc(. O to, aby byl lov pokud mo"no co nejzábavn&j$í, aby stálo za to lovit i zítra, 
aby byl dostatek ko!isti, aby tato ko!ist nebyla snadno dostupná v$em lovc(m stejn&, a p!esto se dala trefi t, o to v$e 
a dal$í se profesionáln& starají solidn& placené t%my odborník( na to, jak má lovi$t& vypadat. Radí a p!esv&d#ují 
lovce, jak se mají na lov vybavit, která lovi$t& stojí za to nav$tívit a o jakou ko!ist má cenu bojovat. Lovci se pak 
nemusejí starat o nic jiného, ne" o lov samotn%, mohou se s #istou hlavou v&novat radovánkám (pokud mají dosta-
te#nou v%zbroj) plynoucích z loveck%ch aktivit. B%t na lovu p!i tom znamená vynalo"it mnoho #asu a energie na 
pronásledování ko!isti, lovem jako"to jist%m druhem zábavy se pak mo"ná lovci nechávají dobrovoln& odlákávat od 
nep!íjemn%ch a ne"ádoucích my$lenek typu – co kdy" jednou nebude co lovit? Kolik úlovk( jsem je$t& schopen 
uko!istit? Nestanu se n&kdy sám ko!istí? Lovec tak m("e úsp&$n& utíkat p!ed my$lenkami nad sv%mi ne$+astn%-
mi podmínkami existence, utíkat p!ed nejistotou, a tak dávat p!ednost lovu p!ed samotn%m úlovkem (Bauman 
2008:101).

Alternativní pohled na prom&ny #lov&ka k sv&tu – 
nástup mentality hrá#(?
 Metafory hajného, zahradníka a lovce se nyní m("eme pokusit nahradit alternativními metaforami - roz-
hod#ího, trenéra a hrá#e. Rozhod#í podobn& jako hajn% st!e"í ur#it% !ád, v tomto p!ípad& rozhod#í dohlí"í na 
pravidla, která musí hrá#i bezpodmíne#n& dodr"ovat, aby mohli ve h!e pokra#ovat. Autorita rozhod#ího jako ga-
ranta dodr"ování pravidel hry je nezpochybnitelná. Jakmile jsou pravidla hry jak%mkoli z ú#astník( hry naru$eny, 
rozhod#í má právo hrá#e podle t&chto pravidel potrestat nebo dokonce vylou#it ze hry. Ka"d% hrá# má p!esn& 
vymezen% prostor, v rámci kterého se m("e pohybovat, trenér nediskutuje s rozhod#ím o správnosti jeho verdikt(. 
V&!í se v posvátnost pravidel, p!edem ur#eného !ádu, kter%m se !ídí jak trené!i, tak i hrá#i. Úkolem rozhod#ího je 
neumo"nit trenér(m ani hrá#(m do t&chto pravidel zasahovat a m&nit je v pr(b&hu hry. Trenér (zahradník) v&!í, "e 
m("e mnohé b&hem hry ovlivnit. Diskutuje s komisí rozhod#ích o inovacích v herních pravidlech, navrhuje zm&ny 
a doufá, "e závodní trat& bude p!í$t& konstruovat sám. Zejména se v$ak stará o kondici sv%ch sv&!enc(, schopné 
a nad&jné borce se sna"í podporovat, t&m slab$ím ordinuje dvojnásobné tréninkové dávky. V&!í, "e v%kony jeho 
sv&!enc( má pln& ve své moci a kone#n% v%sledek zápasu zále"í práv& na tom, jak doká"e sv(j t%m p!ipravit. Pravi-
dla se stále více p!izp(sobují pot!ebám hrá#(, vycházející vst!íc po"adavk(m divák(, sledují zvy$ování atraktivity 
zápas(. Mentalita trenér(, tv(rc( spole#ného ducha t%mu a lídr(, jejich" cílem je dosa"ení kone#ného vít&zství, 
v$ak ustupuje mentalit& hrá#% (lovc(). Ti se emancipují od sv%ch trenér(, podobu tréninku si ur#ují stále #ast&ji 
sami. Jejich loajalita k t%mu je minimální, jen neochotn& se podílejí na budování t%mového ducha. Ne#iní jim 
problém p!estupovat z klubu do klubu, jdou jednodu$e tam, kde dosáhnou v%hodn&j$ího kontraktu. Sout&"it 
v jednom t%mu a hájit jeho barvy po celou sportovní kariéru je utopií. Sna"í se hrát tak, aby se udr"eli co nejdéle 
aktivní, hru si u"ívají, p!ípadná vít&zství jsou jen v%zvou k dal$ím zápas(m. Jejich touha sout&"it nikdy nekon#í, 
stejn& jako nikdy nekon#í jejich nekone#ná d!ina a snaha vyhrávat. Vít&zstvím u hrá#e nic nekon#í, tou"í p!ede-
v$ím hrát, sout&"it a zápasit i nadále, pohybovat se v pelotonu ostatních, udr"et se v b&"eckém koridoru, nevybo#it 
p!ed#asn& ze sjezdové dráhy. Jakmile zpomalí, hrozí, "e se z nich stanou jen p!ihlí"ející diváci, ti, kte!í stojí pasiv-
n& za plotem a jen zb&sile k!i#í… U"ívat si vzru$ujícího závodu p!ímo z trat& v$ak nikdy nebudou. 
 Mentalita lovce, respektive hrá#e odpovídá podle Baumana (2010:121) soudobému bezprecedentnímu 
rozmachu individuálních p!íle"itostí a nad&jí na po"itky. Lovci - hrá#i tou"í po zábav&, kterou vyhledávají v samot-
ném lovu - h!e, vyhledávají vzru$ení a nejr(zn&j$í emocionální podn&ty, proto se pohybují nejrad&ji v neprobáda-
n%ch oblastech pln%ch zv&!e, respektive tam, kde mohou o#ekávat nejatraktivn&j$í sportovní zá"itky. Sv&t lovce, 
stává se sv&tem lovi$t&. Sv&t hrá#e, stává se sout&"ním polem. 
 Práv& situaci, kdy se ze sv&ta stává lovi$t& – h!i$t& a ustupují do pozadí hajní a zahradníci (rozhod#í a tre-
né!i) na úkor rostoucího po#tu lovc( (hrá#(), p!evá"n& lovících (hrajících) samostatn&, ozna#ují sociologové jako 
problém individualizace. 

Prom&ny "ivotních trajektorií v é!e 
individualizované spole#nosti „lovc( – hrá#(“
 V p!ípad& hajného v dob& tradi#ní spole#nosti lze tvar jeho trajektorie "ivota ozna#it nejspí$e jako p!ímo-
#ar%, "ivotní dráha zahradníka, moderního, z tradi#ních pout vyvázaného, emancipovaného, racionáln& uva"ují-
cího a pokrokového #lov&ka se potom nápadn& k!iví, jeho "ivotní trajektorii pak m("eme ozna#it jako k!ivo#arou. 
V é!e nejisté Baumanovy „tekuté modernity“ je k!ivo#ará "ivotní trajektorie zahradníka je$t& „k!iv&j$í“ ne" k!ivá, 
proto snad m("eme p!edpokládat, "e "ivotní dráhy lovc(-hrá#( mohou b%t jedin& turbo-k!ivo#aré. V optice teorií 
pozdní modernity je prom&na tvaru t&chto trajektorií p!ipisována zcela zásadním a vzájemn& provázan%m jev(m, 
p!iná$ejícím zcela bezprecedentní stav, kdy se smyslu a cíl(m individuálních lidsk%ch "ivot( staví do cesty dopo-
sud nepoznané v%zvy a radikáln& nové situace (Bauman 2008:9). P!ímo#ar% tvar trajektorie lidského "ivota se 
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m("e nejspí$e rozvíjet v takové spole#nosti, pro kterou je typická, stabilita,„pevnost“, rigidita, a kde jsou lidské 
osudy determinovány tradicí, pevn& svázány se spole#ensk%mi pravidly a p!edur#eny situací, do ní" jsou akté!i 
„vrozeni“. Jde o spole#nost nabízející sv%m #len(m jistotu a víru v uspo!ádanost v&cí, stejn& tak jako dostatek 
spolehliv%ch zdroj( k v%stavb& jejich identity a sebed(v&ry. D&je "ivotního b&hu jsou v t&chto podmínkách z v&t$í 
míry p!edvídatelné, v "ivotních scéná!ích se p!episuje minimáln& a p!ekvapení v podob& ne#ekan%ch „dialog(“ 
a zápletek jsou pro hlavního hrdinu spí$e v%jimkou. „Pevné“ "ivotní scéná!e mohou ov$em u hlavních hrdin( 
vyvolávat pocity frustrace a omezení – scéná! nedovoluje p!íli$ dodate#n%ch úprav, vlastní role jsou p!íli$ svázá-
ny s ostatními postavami a p!íli$ podléhají p!ísné re"ii pravidel a nekompromisních pokyn( „produkce“. Herci 
nemají p!íli$ prostoru improvizovat, individuáln& vyjednávat o úpravách v dramaturgii, d(v&!ují autorit& re"iséra 
a um&ní scénáristy. Mohou se spolehnout, "e roli, kterou se nau#ili, mohou hrát v !ad& dal$ích p!í$tích p!edstave-
ní, jejich" d&j se bude pravd&podobn& velmi podobat t&m p!edchozím. V$e podle pravidel p!ísné re"ie. 
 V é!e k!ivo#aré a turbo-k!ivo#aré modernity se ov$em „pevné“ "ivotní scéná!e odkládají do archiv( a tvar 
p!ímo#ar%ch "ivotních trajektorií se nápadn& „k!iví“. Autorita re"isér( rapidn& upadá, herci se vyvazují z jejich 
moci, zakládají si vlastní divadla a herecké spolky, sami si volí re"iséry, rádi a ochotn& se podílejí na dramaturgii 
sv%ch her. V podmínkách turbo-k!ivo#ar%ch "ivotních drah herci p!estávají b%t sou#ástí stálého „ansámblu“ um&l-
c(, ale osamostat'ují se a za#ínají s kariérou herc( „na vlastní noze“. V divadlech vesm&s jen hostují, nehledají 
stále anga"má, tou"í stihnout co nejvíce p!edstavení, vyzkou$et co nejvíce rolí, u"ívat si aplaus divák(. 
 V duchu idejí Baumanovy pozdní modernity dnes "ijeme spí$e podle scéná!( tekut%ch, jejich" povaha ur-
#uje bezprecedentn& nov% tvar trajektorií lidského "ivota, námi ozna#ovan% jako turbo-k!ivo#ar%. Tekuté scéná!e 
umo"'ují rozvinout fantazii, cti"ádost, autenti#nost, subjektivitu a vlastní kreativitu hlavních hrdin(, spoluur#o-
vat obsahy dialog(, pr(b&"n& m&nit d&j, improvizovat. Autory p!edstavení se tak stávají sami herci a z re"iséra se 
stává pouh% poradce. Scéná! se pí$e b&hem p!edstavení. Ten v$ak není postaven nutn& tak, aby jednotlivé scény 
do sebe logicky zapadaly, n%br" se vyzna#uje typickou epizodi#ností. Sv&t podle tekut%ch scéná!( je toti" sv&tem 
nabídnut%ch mo"ností, stává se prostorem (nutné) volby. Ka"dé p!edstavení m("e b%t jiné, ka"dá role jinak za-
hraná, herecké obsazení p!izp(sobovat situaci. Vskutku ideální prostor k rozvíjení kreativity a vlastního umu. 
Volit ov$em znamená vyvíjet trvale nemalé individuální úsilí a investovat mnoho #asu a energie. A co p!edev$ím – 
znamená spoléhat p!edev$ím na vlastní schopnosti, jak v situaci aktu samotné volby (Volím správn&?), tak v situaci 
vyrovnávání se s následky volby (Jsem schopen d(sledky vlastní volby p!edvídat? Unesu d(sledky takové volby? 
A jaká by m&la b%t má p!í$tí volba?). Práv& i tyto okolnosti mohou p!iná$et (a z!ejm& i p!iná$í) tr%znivé pocity 
nejistoty a úzkosti, nebo+ tekut% sv&t volby je z principu nejist%, nevypo#itateln%, pln% nástrah, náhod a p!ekvapení 
a v neposlední !ad& ne#ekan%ch zvrat(. )ivoty nás, hlavních hrdin(, stávají se stále více um&ním, a to sou#asn& 
um&ním dramaturga, scénáristy, re"iséra a herce. 

Ohniska éry nejistoty – „lovec-hrá#“ jako spot!ebitel 
 Kde jsou ov$em spole#enské zdroje tekut%ch "ivotních scéná!( p!iná$ejících na stran& jedné více mo"ností 
volit na základ& individuálních (individualizovan%ch) "ivotních strategií a na stran& druhé i více nejistoty a úzkosti, 
s ní" se nem("e vyrovnat vesm&s jinak, ne" jen s vyu"itím op&t individuálních - tedy nutn& omezen%ch - zdroj(? 
Bauman v této souvislosti uva"uje o pluralit& vzájemn& provázan%ch ohnisek nejistoty (Bauman 2008:9-11)11. 
 První ohnisko nejistoty souvisí s krizí organizované modernity, kdy dochází k p!erodu „pevné“ fáze mo-
dernity do fáze tekuté modernity (Bauman 2002). Ji" jsme zmínili, "e hlavní projevy krize organizované mo-
dernity jsou ukotveny v procesech dezinstitucionalizace a destratifi kace (Keller 2008:997). V procesu dezin-
stitucionalizace m("eme sledovat zásadní zpochybn&ní institucí zaji$+ující !ád moderní spole#nosti. Zatímco 
v období nastupující pr(myslové moderní spole#nosti byly kritizovány a postupn& rozru$ovány p!edmoderní so-
ciální struktury, které m&ly a" p!íli$ svazovat, usm&r'ovat a znemo"'ovat cílev&domou emancipaci "ivotních drah 
jednotlivc(, tak v situaci krize organizované modernity jsou podobn& zpochyb'ovány moderní instituce, jejich" 

11 Autor #lánku vystoupil na toto téma na mezinárodní v&decké konferenci „Nové trendy v marketingovej komunikácii“ ve Smolenici 
v listopadu 2011.

fungování je údajn& p!íli$ nepru"né a rigidn& formující charakter sv%ch #len(12. Na druhé stran& ov$em tradi#ní 
sociální vazby a skupiny poskytovaly jednotlivc(m dostatek materiálu k v%stavb& vlastní identity, p!edstavovaly 
systémy opory a existenciálních jistot. Podobnou funkci pak zaji$+ují systémy velk%ch byrokratick%ch institucí 
#i v%robních organizací, u kter%ch jejich #lenové nalézají jistoty a kde #erpají zdroje sebed(v&ry. Postupn% pro-
ces dezinstitucionalizace pak není ni#ím jin%m, ne" masov%m $í!ením pochybností o vlastní identit&, její" zdroje 
se vytrácejí stejn& rychle, jako ustupuje v%znam a role systém( formálních organizací. Jedinec je pak p!i tvorb& 
identity odkázán z v&t$í míry pouze sám na sebe, individuáln& hledá vlastní zdroje sebed(v&ry a nutn& se pot%ká 
s nejistotou, kterou p!i tomto hledání pro"ívá. Svoboda sebetvorby je$t& nikdy nedosahovala tak závratného roz-
sahu, nikdy nebyla tak vzru$ující a tak hrozivá zárove' (Bauman 2010:96). Pochybnosti o identit&, tedy i problém 
sebed(v&ry se pojí s obecn&j$ím problémem poklesu d(v&ry v jednotlivé instituce a ve spole#nost jako takovou 
(Keller 2008:997). 
 Je-li d(sledkem procesu dezinstitucionalizace zejména krize identity a sou#asn& i pokles d(v&ry ve spo-
le#nosti, je d(sledkem procesu destratifi kace p!edev$ím r(st nejistoty a sociálních nerovností. Proces destrati-
fi kace spo#ívá v p!echodu od formálních hierarchicky #len&n%ch organizací na sí+ové uspo!ádání. To znamená, 
"e se hroutí pyramidální uspo!ádání organizací, ty se stávají stále subtiln&j$í, co" v d(sledku vede k tomu, "e 
organizaci tvo!í mocenské jádro nejvy$$ích mana"er(, kte!í se zbavují jak st!edních #lánk( !ízení, tak i !adov%ch 
zam&stnanc(. Ti p!icházejí o jistoty plynoucí z plnohodnotné pracovní smlouvy, ocitají se v situaci, kdy usilují 
o získání jen do#asn%ch pracovních kontrakt(, jejich práce se fl exibilizuje13. Tím jsou v plné mí!e vystaveni tr"ním 
nejistotám a nutnosti si vzájemn& konkurovat. V takové situaci pochopiteln& rostou nejen sociální nerovnosti, ale 
i obavy t&ch, jejich" pracovní uplatn&ní je v rychle se restrukturalizující ekonomice stále více nejisté, podléhající 
prom&nlivosti trhu a momentální nabídce pracovních p!íle"itostí. 
 Obecn& vzato, prvním ohniskem nejistoty je krize sociálních forem. V$e to, co ve fázi „pevné“ modernity 
p!edstavovalo relativn& stabilní a spolehlivé instituce, u nich" sociální akté!i nalézali zdroje sebed(v&ry, ztrácí 
vlastnosti integrity a stálosti. Sou#asn& i struktury a spole#enské rámce, s nimi" byly spojovány ur#ité jistoty 
a vzorce jednání, rychle ztrácí tvar a prochází etapou nekompromisní demontá"e, aby v záp&tí vznikaly nové so-
ciální formy, jejich" trvaní je ov$em krat$í ne" #as, kter% je nutn% k vytvo!ení „pevného“ "ivotního scéná!e, jen" 
by reprezentoval stabiln&j$í "ivotní strategii. )ivotní projekty rychle zastarávají, dlouhodobé my$lení a plánování, 
je" by se mohlo zapsat do #as( budoucích, kolabují, stejn& jako koncepty "ivota vy"adující p!edem dan% sled d&j( 
a událostí (kariéra). Jde o to, "e minulé úsp&chy, d!íve nabité zku$enosti, schopnosti, dovednosti #i v&domosti 
nemusejí nutn& b%t p!edzv&stí úsp&ch( p!í$tích. Je toti" t!eba reagovat a p!izp(sobovat se neustále prom&nlivému 
rozlo"ení $ancí a souhrnu p!íle"itostí, revidovat a testovat d!íve osv&d#ené strategie k dosahování cíl(. Op&t, je 
t!eba b%t fl exibilní. 
 Druhé ohnisko nejistoty spo#ívá v rozd&lení moci a politiky. Toto ohnisko nejistoty m("eme ozna#it jako 
krizi politiky. Je$t& nedávno se o#ekávalo, "e man"elsk% svazek politiky a moci bude odolávat p!ípadn%m part-
nersk%m krizím a v&!ilo se, "e jejich spole#ná domácnost – národní stát – z(stane jejich jedin%m mo"n%m spole#-
n%m teritoriem. K rozvodu politiky a moci dochází v d(sledku p(sobení globaliza#ních proces( – dnes se mluví 
o politice bez moci a moci bez politiky. Zatímco politika z(stává v&rna území národních stát(, z(stává tedy lo-
kální, stejn& tak jako lokální z(stávají politická rozhodnutí a celková politická síla, která se ov$em v podmínkách 
absence moci stává stále mén& relevantní, moc se stává exteritoriální. Moc p(sobí v politicky nekontrolovaném 
globálním prostoru, prochází etapou v%znamné emancipace a stává se sou#asn& zdrojem nespoutané nejistoty. 
Partnerem této moci ji" není imobilní národní stát, ale vysoce mobilní kapitál globálních trh(, o jeho" pohybech 
rozhodují teritoriáln& ani politicky nespoutané „mimonárodní“ (nadnárodní) korporace. 
 T!etí ohnisko spo#ívá v oslabování role sociálního státu, zde jde o krizi sociálních jistot (Keller 2006). 
Dochází-li k erozi státem podporovan%ch mechanism( zaji$+ujícím ochranu proti individuálním neúsp&ch(m 
a selháním, jsou-li likvidovány systémy kolektivní podpory t&m, kte!í pot!ebují pomoc a následn& zpochyb'ová-
ny základy spole#enské solidarity v duchu ideologie privatizace „pomoz si kdo m("e$“ (Roubal 2011:33), není 
pochyb, "e dopady individuálních neúsp&ch( získají doposud nepoznan% dramatick% spád. Absence záchrann%ch 

12 Zejména v od $edesát%ch let dvacátého století se radikalizuje kritika byrokracie a upozor'uje se na dysfunkce formálních organ-
izací, nap!íklad Crozier (1964).
13 V této souvislosti se té" hovo!í o tzv. pracující chudob&.
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sítí proti individuálním krach(m #i jejich bagatelizace, z!ejm& budou vyvolávat stále siln&j$í pocity strachu, rizika, 
úzkosti a nejistoty z mo"n%ch selhání a !e$ení jejich následk(. Fakt, "e jedince je vystaven rozmar(m trh( práce 
a komodit, podn&cuje rozpory, nikoli jednotu (Bauman 2008:10). V%hodou se stává sout&"ivost, solidarita s ostat-
ními je chápána jako konkuren#ní nev%hoda (pokud se vyplatí b%t solidární, tak maximáln& s vlastními egoisticky 
orientovan%mi pot!ebami), t%mová práce a kolektivní vyjednávání jsou poní"eny na do#asné a #ist& instrumentální 
zále"itosti. Uplat'ují se individuální strategie k dosahování pot!eb, zvy$uje se role sociálního kapitálu jako „sou-
kromého blaha“ ve smyslu udr"ování a rozvíjení sít& kontakt(, konexí a protekcí (Bourdieu1984). Spole#nost 
potom jakoby ztrácela podobu „struktury“ a p!echázela do podoby „sítí“, kde dochází k neustálému spojování 
a rozpojování, do#asnému uzavírání vzájemn%ch „kontrakt(“. Solidárnost pak postupn& p!echází v solitérnost. 
 *tvrt%m ohniskem nejistoty je krize konformity. Kdy" p!ichází U. Beck (1986) s konceptem rizikové spo-
le#nosti, má tím na mysli spole#nost radikáln& individualizovanou. Jeho pojetí individualizace akcentuje na stra-
n& jedné vyvazování jedince z p!edem ur#en%ch tradi#ních rolí, #ím" se jedince osvobozuje (identita je "ivotním 
projektem, procesem sebe konstruování, v&cí volby a rozhodování), na stran& druhé posiluje konformitu tím, "e 
strategie, které akté!i volí v rámci sv%ch biografi í, jsou vícemén& pevn& ustaveny a standardizovány. Podle Becka 
se o#ekává, "e jednotliví mu"i a jednotlivé "eny budou hledat a nacházet individuální strategie !e$ení spole#ností 
produkovan%ch problém( a rizik, a "e tyto strategie budou aplikovat v%hradn& z vlastních zdroj( a mo"ností (Beck 
2004). Nár(st individuálních svobod je nutn& spojen s nástupem nov%ch rizik. Tato rizika p!i tom Beck spojuje 
zejména s prom&nami pracovního trhu a nejistotou stálého zam&stnání. Nap!íklad jedinci ocitající se v situaci 
nezam&stnan%ch toto nepova"ují za strukturální problém, ale jako vlastní krach, individuální selhání a d(sledek 
vlastního jednání. Abychom byli úsp&$ní a mohli tak efektivn& vytvá!et a praktikovat individuální !e$ení k ocho#e-
ní kolektivních rizik, vyplatí se b%t, jak jinak, ne" op&t fl exibilní. To znamená b%t schopen neustále m&nit taktiku 
podle situace, pru"n& reagovat na zm&ny okolí a vyu"ívat p!íle"itostí tak, jak se práv& nabízejí a nejednat podle 
p!edem stanoven%ch priorit a zásad. Naopak tento p!ístup vylu#uje jakoukoli konformitu, tedy ochotu !ídit se 
jist%mi pravidly a p!izp(sobit se „zab&hnut%m“ po!ádk(m a zvyklostem. Zdá se, "e v%hodnou sou#ástí indivi-
duálních strategií je i schopnost zbavovat se nejr(zn&j$ích závazk( nebo minimalizovat "ivotní plány, kde jsou 
závazky vy"adovány. Nikdy toti" nevíme, jaká rizika budoucí závazky p!inesou, a u" v(bec si nemusíme v&d&t rady 
s tím, jak se s t&mito p!ípadn%mi riziky vypo!ádat. Chovat se konformn& a navazovat dlouhodobé vztahy a p!ebírat 
trvalej$í závazky je jako podepsat bianco $ek - v"dy se m("e objevit n&jak% ne#ekan% a necht&n% stav, nouze, svár, 
nepohodlí, nové povinnosti nebo nová omezení – to v$e a dal$í jiné nelze snadno v konformních vztazích „odlo-
"it“, a pokud ano, jist& to vy"aduje nepom&rn& více úsilí a snad i odvahy, ne" v p!ípad& „pln&ní“ krátkodob%ch 
závazk(. Nové, nezávazné, do#asné a fl exibilní vztahy se pak mohou jevit jako v%hodn&j$í, nebo+ nás ze své povahy 
„zavazují“ jen do doby, dokud se nevy#erpá vlastní uspokojení, nenaplní osobní cíle a pot!eby. 
 Pát%m ohniskem nejistoty je krize integrity spot&ebitele. Co se sna"í Bauman sd&lit, kdy" neoby#ejn& pou-
tav%m zp(sobem vysv&tluje fenomén anorexie a bulimie jako potomky "ivota v tekuté moderní konzumní spo-
le#nosti (Bauman2010:118-121)? Podle Baumana povaha konzumní spole#nosti vy"aduje od sv%ch #len( stále 
naléhav&ji pru"n&j$í manévrovací schopnosti orientovat se mezi !adou neslu#iteln%ch hodnot a protich(dn%ch 
podn&t(. Na stran& jedné jsme vystaveni nes#etn%m poku$ením a touhám po zá"itcích, marketingov% pr(mysl nás 
stále rafi novan&ji p!esv&d#uje o atraktivit& nejr(zn&j$ích slu"eb a produkt(, na stran& druhé jsou tyté" poku$ení, 
touhy, produkty a slu"by zatí"eny !adou rizik v podob& ne"ádoucích vedlej$ích ú#ink(. Pátrání po nov%ch rados-
tech a "ivotních slastech sebou p!iná$í i ho!kou pachu+, toti" obavy a nejistotu z toho, jaká mo"ná rizika (známá 
i neznámá) tyto radosti a slasti mohou p!iná$et. Jakoby ka"dé pot&$ení, které si m("e lovec-hrá# dop!át m&lo ve 
svém zárodku i jakési signum diabolicum. Krize integrity spot!ebitele m("e nastat práv& v situaci, kdy nedílnou 
sou#ástí ka"dé p!ita"livosti je odpudivost. Jin%mi slovy, je-li mezi p!ita"livostí a odpudivostí jako protich(dn%mi 
podn&ty nastavena rovnováha. Tato rozpolcenost lovc(-hrá#( jako profesionálních spot!ebitel( je v sou#asnosti 
snad nejmarkantn&j$í v oblasti v%"ivy a gastronomie. Mno"í se televizní po!ady, #asopisy a knihy kuliná!ského 
um&ní, objevují se stále d(mysln&j$í recepty a návody jak si pokrmy co nejvíce u"ít a pot&$it se jejich v(n&mi 
a vyt!íben&j$ími chut&mi. Profesionálové i laici se v médiích p!edhán&jí v návodech na p!ípravu pokrm(, odhalují 
své kuliná!ské um&ní a probouzejí p!es televizní obrazovky gurmánsk% potenciál sv%ch divák(. Podobn& rychl%m 
tempem se ov$em produkují i knihy o dietách, televizní stanice vysílají u divák( #asto oblíbené reportá"e varující 
p!ed nebezpe#ím jídel a ne"ádoucích ú#ink( nejr(zn&j$ích látek a potravinov%ch slo"ek. Léka!i, odborníci na 

v%"ivu a dal$í poradci pod heslem „vidli#kou si kope$ vlastní hrob“ vzty#ují varovn% ukazová#ek nad nebezpe#n%-
mi tuky, cukry #i kaloriemi navíc. Paradoxn& v$ak tyto zcela odli$né podn&ty akcentují spole#ného jmenovatele – 
lesouci de soi (starost o sebe) - k #emu" vyu"ívají i toto"n%ch marketingov%ch hesel jako „dlu"í$ si to“; „zaslou"í$ 
si to“; „ud&lej to pro sebe“. 
 Podobn& jako v p!ípad& naru$ení integrity spot!ebitele protich(dn%mi v%zvami v oblasti v%"ivy a gast-
ronomie, m("eme podobné tendence vyvolávající spot!ebitelskou schizofrenii do jisté míry sledovat i v oblasti 
sexuálního "ivota. Zatímco v prvním p!ípad& spot!ebitel neustále volí mezi anorexií a bulimií, v p!ípad& druhém 
mezi promiskuitou a celibátem. Knihám s návody na lep$í a bohat$í sexuální "ivot a nová sexuální dobrodru"ství 
konkurují ve stejn%ch obchodech a regálech knihkupectví publikace v&nované mo"n%m zdravotním rizik(m sexu, 
v neposlední !ad& i morálních apel( k udr"ení trval%ch partnersk%ch svazk(, v&rnosti a lásky. Rady odborník( jak 
docílit intenzivn&j$ího sexuálního pro"ívání a vy$$ího sexuálního v%konu koexistují s radami jin%ch (n&kdy mo"-
ná i stejn%ch) odborník( upozor'ujících na mo"ná ne"ádoucí rizika t&chto aktivit (nap!íklad zdravotní, sociální, 
psychologická). Jedni doporu#ují akci, druzí zdr"enlivost. „Zleva Viagra, zprava antikoncepce…“. 
 Krizi integrity spot!ebitele do ur#ité míry prohlubuje i dal$í fenomén: reklamní kampan& a cel% marke-
tingov% pr(mysl svá komunika#ní sd&lení k potenciálním spot!ebitel(m neomezuje na funk#nost a objektivní pa-
rametry produkt( a slu"eb, naopak se sna"í soust!edit na hodnoty nemateriálního typu. ,í!í vize, emocionalitu 
a metafori#nost, tedy znakové systémy, které nijak nesouvisejí s objektivní realitou v%robku. Sna"í se prost!ed-
nictvím v%robk( nabízet "ivotní styl, ten je #asto ztoto"'ován s lep$ím, úsp&$n&j$ím a celkov& $+astn&j$ím "ivo-
tem. Problém je ov$em v tom, "e tyto marketingem produkované podn&ty k $+astn&j$ímu a kvalitn&j$ímu "ivotu 
spot!ebitel( jsou nestálé, mizí stejn& rychle jako se i objevují, podléhají neustál%m inovacím a zm&nám. Stejn& 
tak rychle, jak marketingové komunikace vpisují do sv%ch obchodních sd&lení nové vize a variabiln& si pohrávají 
s imaginací konzument(, adekvátn& tomu se mohou m&nit i touhy t&chto konzument( a jejich p!edstavy o $t&stí. 
Co bylo zárukou $+astn&j$ího a spokojen&j$ího "ivota v#era, dnes nemusí platit. Jakoby kreativita tv(rc( reklam-
ních kampaní m&la spot!ebitele udr"ovat v nap&tí a nejistot&, kam nebo k #emu budou orientovat své dal$í touhy 
a p!edstavy o lep$ím "ivot&. Trhy toti" nenápadn& posouvají sen o $t&stí z p!edstavy napln&ného a zcela uspoko-
jivého "ivota k hledání prost!edk(, které se pova"ují za nezbytné k dosa"ení takového "ivota, starají se o to, aby 
tato honba nikdy neskon#ila (Bauman 2010:19). Konzument se tak stává b&"cem na dlouhou tra+, nikdy neví, po 
jaké trase pob&"í a jestli v(bec dob&hne do cíle. D(le"ité p!i tom je udr"et se na trati. B&"ci-konzumenti, lovci 
nebo hrá#i, toti" neb&"í po jasn& vyzna#eném koridoru b&"ecké dráhy atletického stadionu, kde je p!edem jasn& 
daná vzdálenost trasy a kde je vid&t i cílová páska. Sou#asn& o zvonci signalizujícím poslední kolo b&hu si mohou 
nechat opravdu jenom zdát. Jejich b&h je b&hem orienta#ním, kde usilovn& hledají jednotlivá kontrolní stanovi$t& 
a jakmile t&chto bod( dosahují, ji" se rozbíhají k dal$ím. Trasu orienta#ního b&hu sestavují d(myslní profesioná-
lové, zku$ení tra+oví komisa!i, kte!í s kreativitou sob& vlastní prom%$lejí pozice kontrolních stanovi$+, a b&"c(m 
– konzument(m jejich trasu v$emo"n& klikatí. Tra+ p!i tom nesmí b%t p!íli$ náro#ná, aby mohl b&"et pokud mo"no 
co nejv&t$í po#et závodník(, nesmí b%t ani p!íli$ snadná a v$em dostupná, aby stálo za to závodit. Musí b%t také 
dostate#n& atraktivní, aby stálo za to na trati vydr"et. Mapy, podle kter%ch b&"í, jsou jen velmi nedokonalé, b&hem 
závodu zastarávají a b&"ec si #asto musí poradit sám. A pokud si neví rady, na koho nebo na co se má zmaten% 
a nejist% orienta#ní b&"ec obrátit? Jsou v jeho mapách je$t& n&jaká místa, kter%m lze d(v&!ovat?
 Spot!ebitel(m s mentalitou lovc(-hrá#( nezb%vá, ne" se spolehnout na vlastní schopnosti a fl exibiln& se 
p!izp(sobit "ivotu - nejen tomu konzumentskému - v nejistot&. 
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