
Sociální stát v Československu
Úvodem k tematickému bloku 

Při pročítání pramenů k české sociální reformě, jež navzdory již více než dvaceti-
letému provádění stále ještě není považována za dokončenou, patrně každý čtenář 
alespoň trochu obeznámený s dějinami sociální politiky zažívá smíšené pocity. Koli-
krát narazí na návrhy doporučované jako zaručené léky na vleklou krizi sociálního 
státu, o nichž ví, že se je již naši předkové v předchozích desetiletích, či dokonce 
staletích pokusili realizovat, aniž by s nimi sklidili úspěch – a my se nejednou jen 
z důvodu nedostatečné znalosti jejich zkušeností snažíme chyby zopakovat. Němec-
ký fi lozof Theodor Adorno v závěru života rezignovaně používal metaforu o svém 
působení ve veřejném prostoru jako o svého druhu „lahvové poště“ trosečníka. Ten 
na pustém ostrově hází lahve se vzkazy do moře jen s velmi nejasnou nadějí, že 
se dostanou komukoli do ruky na druhé straně oceánu. Poznatky, jež mají ambici 
držet se dávného kréda historia magistra vitae a být promluvou k usměrnění naší 
současné praxe, se často podobají tomuto zvláštnímu druhu pošty. A přesto stále 
nové generace historiků se pokoušejí a patrně budou i nadále pokoušet s různou 
mírou úspěchu stále o totéž.

V novém tisíciletí se dočkalo téma dějin sociální politiky rostoucí pozornosti do-
mácích historiků. Do roku 1989 kriticky a analyticky orientované práce bylo možné 
vytvářet v podstatě jen ve vztahu ke starším obdobím vývoje domácí sociální politiky, 
jak činil například Jan Janák v případě k předlitavské legislativy nebo Zdeněk Deyl 
u meziválečné republiky. Pro kritické zhodnocení sociální politiky po roce 1939, 
a zvláště po roce 1945, se historikům otevřely možnosti teprve v devadesátých letech. 
V té době však zrovna toto téma příliš nepřitahovalo pozornost badatelů – snad 
proto, že v polistopadových podmínkách bylo k dispozici tolik jiných, přitažlivějších 
a ve své době společensky více rezonujících „bílých míst“ v moderních dějinách, 
jež vyzývaly k prostudování. Teprve postupně – a v nemalé míře patrně i díky 
rostoucímu přísunu zahraniční literatury – začala být sociální politika vnímána 
nikoli jen v úzkém smyslu slova jako dějiny zákonů a statistických výkazů, nýbrž 
jako efektivní prostředek pro porozumění, jak fungovalo společenské uspořádání 
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v různých etapách dvacátého století. V tomto směru jistě dosud nejdále pokročila 
Lenka Kalinová, která navázala na své starší, více ekonomicky a sociologicky za-
měřené práce z předlistopadové doby a vytvořila volně navazující trilogii, v níž 
mapovala dějiny sociální politiky od roku 1945 až do rozpadu Československa.1

Výzkumy sociální politiky ve dvacátém století se dočkaly v posledních letech také 
žádoucí podpory ze strany grantových institucí. V roce 2009 Grantová agentura ČR 
přiznala fi nancování projektu „Formování a vývoj sociálního státu v Československu 
v letech 1918–1992“ (číslo projektu 407/09/2087). Jeho hlavním cílem bylo vytvoře-
ní kolektivní monografi e zachycující vývoj sociální politiky po celé období existence 
Československa.2 Vedle dvou hlavních autorů (Igor Tomeš a Jakub Rákosník) do této 
publikace přispěli také další badatelé z České i Slovenské republiky (Jiří Biskup, 
Kristina Koldinská, Daniel Novák, Vojtěch Tkáč). Na projektu se podílelo i několik 
mladších historiků-doktorandů, kteří v jeho rámci publikovali studie a účastnili 
se konferencí, kde prezentovali své výzkumy (Iva Ďoubalová, Sandra Hrachová 
a Jiří Noha), anebo aktivně participovali při provádění archivních a knihovních 
rešerší (Aleš Bříza). V neposlední řadě pak výsledkem tohoto badatelského projektu 
jsou i studie Jakuba Rákosníka, Igora Tomeše a Tomáše Vilímka obsažené v tomto 
dvojčísle časopisu Soudobé dějiny.

Na uvedený badatelský projekt, který byl po třech letech završen, v roce 2012 
volně tematicky navázal další, fi nancovaný tentokrát ze zdrojů Grantové agentu-
ry Univerzity Karlovy, nazvaný „Proměny rodinné politiky od Protektorátu Čechy 
a Morava po lidově-demokratické Československo“ (číslo projektu 617012). S před-
chozím projektem se částečně překrývá personálně i co do teoretických a meto-
dologických východisek (členy řešitelského kolektivu jsou Ondřej Cinkajzl, Jakub 
Rákosník a Radka Šustrová). Z tohoto zatím nezavršeného projektu vzešla přípravná 
studie Radky Šustrové o funkcích sociální politiky v protektorátu, která je rovněž 
zařazena do aktuálního dvojčísla časopisu.

Následující tematický blok Soudobých dějin ukazuje, že historii sociální politiky se 
v dnešní době věnují badatelé všech generací – od nejmladších, čerstvých nositelů 
doktorských titulů, až po profesory-pamětníky. Příspěvky jsou tu za sebou řazeny 
v chronologickém pořadí.

Studie Jakuba Rákosníka se orientuje na postižení dlouhodobých vývojových ten-
dencí sociální politiky v období mezi první světovou válkou a polovinou padesátých 
let. Autor zde především sumarizuje hlavní teze svých předchozích článků a mono-
grafi ckých zpracování. Klade přitom důraz na vyznačení kontinuity a diskontinuity 
v obecné koncepci československé sociální politiky ve sledovaném období. Zároveň 
věnuje též pozornost otázkám konceptuálním, a to především vysvětlení používání 
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základních pojmů historické analýzy. Studie osciluje mezi dvěma krajními póly 
konstrukce kauzality – strukturálním a voluntaristickým vysvětlením. Její obsah 
lze shrnout v jednoduché metafoře: od Bismarcka přes Beveridgea ke Stalinovi. 
V personifi kované podobě tato zkratka vyjadřuje dlouhodobý vývoj československé 
sociální politiky: od zdůrazňování zásluhových principů, jak byly charakteristické 
pro tradiční německo-rakouské sociální pojištění, přes podstatně více rovnostářsky 
orientované národní pojištění z roku 1948, silně ovlivněné britskou inspirací, až 
po sovětský model sociálního zabezpečení, který se rozvinul během let 1951 až 1956.

Studie Igora Tomeše chronologicky navazuje na předešlou a usiluje o zachycení 
hlavních vývojových linií sociální politiky v Československu mezi roky 1956 a 1989. 
Žánrově se částečně ze souboru vymyká tím, že autor si jako jediný mohl dovolit 
spojit v jednom textu naraci pamětnickou i historicko-analytickou. Díky tomu, že 
především ve druhé polovině šedesátých let působil v akademické sféře a aktivně par-
ticipoval na řadě akcí směřujících k zásadním reformám československého sociálního 
modelu, poskytuje zde cenný vhled „insidera“ do tehdejšího intelektuálního vření. 
Za přínos pro další bádání lze jistě považovat i jeho rozbor „normalizační“ sociální 
politiky, za jejíž dominantní rys (zvláště v sedmdesátých letech) označuje takzvanou 
korporativizaci – tedy přenášení řady sociálních úkolů z beder státu na podniky, což 
ovšem ve svých důsledcích osudově podvazovalo efektivitu a rentabilitu výroby. 
Jeho článek tak výmluvně potvrzuje názor, který nedávno vyslovili němečtí historici 
Peter a Christa Hübnerovi na adresu Polska a Německé demokratické republiky, 
že socialistické diktatury v pozdní fázi své existence si snahou o zvyšování úrovně 
sociální ochrany obyvatelstva nevyhnutelně a doslova „podřezávaly větev“, na níž 
zároveň spočívala jejich ekonomicko-politická stabilita.3

Radka Šustrová se ve své dílčí studii zabývá obecnými otázkami výzkumu sociální 
politiky v éře Protektorátu Čechy a Morava. Kriticky rozpracovává výkladová sché-
mata, mnohdy stále ještě přetrvávající z doby před rokem 1989. Prvním krokem 
k jejich překonání je opuštění čistě protektorátní, či dokonce české perspektivy 
a zasazení výzkumu protektorátní sociální politiky do širších říšskoněmeckých sou-
vislostí. V jejím příspěvku je velmi silně přítomna inspirace přístupy, které se ve vzta-
hu k výzkumu diktatur dvacátého století rozvíjely především v Německu (avšak 
nikoli jen tam) a jež si kladou za cíl nahlížet studovanou látku skrze optiku aktérů. 
Ideologie tak není zkoumána výhradně jako nástroj manipulace určované shora, 
nýbrž zároveň i jako prostředek vytváření nové sociálně-politické praxe realizované 
obyčejnými lidmi, kteří si mnohdy svérázně a utilitárně přizpůsobují ideologické 
kategorie vlastním zájmům a reprodukují je uskutečňováním svých životních stra-
tegií. Ostatně studium tématu Eigensinn v diktaturách dvacátého století, jak tuto 
výzkumnou perspektivu původně označili němečtí badatelé, není na stránkách 
Soudobých dějin ničím novým, což dosvědčuje i loňské tematické číslo 2/2012, 
nazvané „Socialismus jako myšlenkový svět“.

3 HÜBNER, Peter – HÜBNER, Christa: Sozialismus als soziale Frage: Sozialpolitik in der DDR und 
Polen 1968–1976. Mit einem Beitrag von Christoph Boyer zur Tschechoslowakei. Köln/R. – Wei-
mar – Wien, Böhlau 2008.



14 Soudobé dějiny XX / 1 –2

Tomáš Vilímek se ve své pramenně obsáhlé studii zaměřil na období takzvané nor-
malizace. Z bohatství témat si zvolil problematiku důchodového zabezpečení, kterou 
pojednává z perspektivy vztahů mezi Československem a Německou demokratic-
kou republikou se zaměřením na konvergenci či divergenci modelů uplatňovaných 
v obou zemích a na případné ideové transfery ovlivňující jejich sociálněpolitickou 
praxi v sedmdesátých a osmdesátých letech. Zatímco na Západě byly tyto otázky 
kontroverzním předmětem veřejných debat o krizi sociálního státu, v prostředí 
za železnou oponou byly kritické připomínky disproporcí mezi rostoucími sociálními 
výdaji a chybějícími zdroji na investiční záměry povýtce jen předmětem interních 
debat úzkého stranického vedení. Tato empirická studie opřená o množství do-
sud nepublikovaných pramenů tak před čtenářem otevře pestrou paletu věcných, 
dogmatických a občas na první pohled i zcela bizarních diskusí, jež ve své době 
zůstávaly veřejnosti v podstatě skryty.

Styl výkladu jednotlivých autorů se liší, stejně jako jejich způsoby interpretace 
pramenů či (re)konstrukce historické kauzality. Přesto však v jedné věci mezi nimi 
patrně panuje shoda. Historie sociální politiky není pouhým partikulárním polem 
výzkumu minulosti, jako stovky či tisíce jiných témat. Je naopak tématem, jehož 
prostřednictvím se můžeme pokusit pochopit fungování společnosti jako celku, její 
integraci i legitimizaci hierarchického či mocenského uspořádání, a tím se také 
navrátit k záměru, který sociální historiografi i její zakladatelé již dávno na počátku 
dvacátého století vložili do vínku.

Jakub Rákosník


