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Směrem k manažerské politologii
Towards managerial politology 

ÚVOD
Vědecká disciplína Politologie se pohybuje po trajektorii 
spřízněných disciplín Logiky a Ekonomie s určitým časo-
vým zpožděním. Řada autorů řadí vznik Logiky i Politolo-
gie do aristotelovského období ve starověku, i když Logika  
prošla rychlým vývojem, matematizací (G. W. Leibnitz, 
B. Bolzano, G. Boole, K. Gődel, A. Turing, J. Hájek a mnoho  
dalších) i komputerizací (programovací jazyky např. Prolog  
založené na predikátovém počtu, umělá inteligence). Ze-
jména G. W. Leibnitz o tři století předběhl svou dobu, když  
zamýšlel používat v logice kalkulů jako v matematice; to 
umožnila až Robinsonova rezoluční metoda v šedesátých 
letech minulého století a tak se stala základem dílčích 
aplikací umělé inteligence.

V další politologii spřízněné disciplíně Ekonomii došlo 
k výrazné diferenciaci; dnes se na vysokých školách před-
náší mikroekonomie, makroekonomie, manažerská eko-
nomika, světová ekonomika a mnoho dalších speciálních 
disciplín včetně makroekonomických prognóz. 

I když v politologii došlo k částečné matematizaci  
(politická geometrie aj.) a komputerizaci (aplikace výpo-
četní techniky při zpracování výsledků analýz veřejného 
mínění i když je dnes zřejmé, že veřejné mínění obsahuje 
kromě měřitelné reálné i imaginární složku) k mimořád-
né ostudě globálních rozměrů patří skutečnost, že žádná  
renomovaná politologická škola nepředpověděla rozpad  
SSSR a ani v současnosti není schopna analyzovat dege- 
nerativní trendy politického managementu uvnitř EU 
a USA, přestože existuje řada starších aplikovatelných 
modelů (Gibbonova analýza rozpadu Římského impéria)  
i moderních metod krizového řízení velkých systémů 
(J. Welsh).

Podobně, jako se před časem transformovala Astrologie  
na vědeckou disciplínu Astrofyziku, lze v politologii očeká- 
vat rovněž její transformaci na exaktní disciplínu a vnitř-
ní diferenciaci (vznik mikropolitologie, makropolitologie,  
manažerské politologie, světové politologie, politické  
krizové řízení, reforma politických systémů a eliminaci 
dekadentní orální politologie) a aplikaci metod umělé in-
teligence v politologii. Všechny nové součásti politologie  
zvýší její predikční schopnosti a politologie absorbuje  
nové poznatky a postupy (Lichtmanova procedura pro 
politickou predikci, transformace systémů Business Inte-
ligence na samoučící se „Political Inteligence“.

MANAŽERSKÁ POLITOLOGIE
V USA byly realizovány a publikovány experimenty, zda 

ředitel nebo generální ředitel firmy by byl (v utajení) při-

jat do vlastní nebo podobné firmy se zajímavými výsled-
ky. Žádný z ředitelů nebyl přijat do vlastní nebo podobné 
firmy nebo byl v krátké době vyhozen. Zcela analogicky  
se generální tajemník Komunistické strany G. Husák ho-
dil pouze na funkci „generálního ředitele“ a je pochopi- 
telné, že byl 3x vyloučen z KSČ. Současný generální ta-
jemník KS Číny žádal 6 o přijetí a teprve na sedmý pokus  
se to podařilo a měl štěstí, že nebyl v průběhu kariéry 
vyloučen.

Nová disciplína „Manažerská politologie" podobně jako  
manažerská ekonomika se skládá z řady komponent např. 
mikropolitologie a makropolitologie, evoluční politologie,  
prognostiky, statistiky, historie a krizového řízení. K nim 
patří rovněž uvedená evoluční politologie, která vychází 
z analogie mezi vývojem politických, biologických a vel-
kých komerčních systémů a navazuje na Spencerovu teo-
retickou koncepci a částečně na německou geopolitickou 
školu. Podobně jako biologické systémy politické systémy 
prochází třemi vývojovými etapami: 
• raným stadiem, kdy jsou vytvářeny základní politické  

struktury („Ústavodárné shromáždění" v začátku fran-
couzské revoluce)

• středním stádiem, kdy systém vytváří ve svém okolí svo-
je kopie (např. SSSR nebo USA po druhé světové válce)

• pozdním stádiem, kdy dochází k degeneraci politické-
ho a manažerského řízení (popisuje v roce 1776 např. 
britský historik E. Gibbon při analýze rozpadu římské-
ho impéria). K dalším klíčovým součástem manažerské 
politologie patří historie (vznik a rozpad impérií), sta-
tistika, prognostika a krizové řízení (Čína analyzovala 
rozpad SSSR a prováděla postupně konfuciánskou re-
formu politického systému).
Podle evolučních modelů všechny politické systémy 

disponuji „genetickou informací“ např. politický systém 
v Rusku bude vždy vykazovat bonapartistické expanzivní 
rysy (až již na bázi marxistického náboženství nebo pra-
voslaví) a Velká Británie bude vždy nespolehlivý spoje-
nec (Mnichovská dohoda, Brexit). Česká republika dispo-
nuje demokratickými tradicemi a byla ve třicátých letech 
fungující demokracií, i když v Evropě převažovaly autori-
tativní a totalitní systémy; v tomto kontextu zůstane ČR 
demokratickým systémem i po roce 2020, kdy lze předpo-
kládat nástup autoritativních i vojenských systémů v EU 
i NATO.

Manažerská politologie vychází rovněž z krizového ří-
zení velkých firem. Např. v Evropské komisi i Evropském 
parlamentu došlo v současnosti k degeneraci a „výmariza-
ci" politického managementu. Je nutná reforma a nabízí  
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se zde postup J. Welsche, kterého v roce 1999  
magazín Fortune jmenoval „Manažerem sto-
letí" a který reformoval firmu General Electric 
(např. počet pracovníků klesl o více než 
100 000). Reforma může mj. zahrnovat redukci  
členů Evropského parlamentu i komise na po-
lovinu. (Římský senát, politický orgán před 
2000 lety, měl za G. J. Césara 900 členů a před-
stavoval proto zcela nefunkční politickou 
strukturu.)

ZÁVĚR
Dáme-li do www.google.com heslo:
• „economic forecast“ získáme 6 530 000 studií
• „technological forecast“ máme 56 milionů 

a 800 000 studií
• „political forecast“ obdržíme 163 milionů 

analýz
• „ecological forecast“ nám dá jen 27 milionů 

předpovědí
Mezi všemi prognózami existují „celebrity“ 
a k nim bezesporu patří nová prognóza ame-
rických zpravodajských služeb do roku 2035. 
Ta byla v roce 2017 zveřejněna ve Washingto-
nu pod názvem „Paradox pokroku“. Jedná se 
o rozsáhlý materiál přibližně na 230 stranách, 
který specifikuje 3 možné scénáře budoucí-
ho vývoje:
1. Nejpravděpodobnější scénář představují 
„Ostrovy“: státy i společnosti se začnou vyčle-

ňovat z globálních struktur a začnou klást  
důraz na vlastní ekonomickou bezpečnost.  
Začnou se „starat samy o sebe“. Takový osud 
globalizace nastane nejen po dlouhém období 
malého či nulového ekonomického růstu, ale 
probíhá i v současnosti (USA, Turecko, Polsko, 
Maďarsko a mnoho dalších zemí). Výrazně se 
zvýší protekcionismus a značně se zmenší  
vliv nadnárodních institucí. Tento model 
je nejrealističtější a odráží vizi prezidenta 
D. Trumpa a další evoluce Spojených států tj. 
ekonomický protekcionalismus a politický  
izolacionismus, soustředění se na řešení sou-
časných, dosavadním establishmentem zakrý-
vaných domácích problémů. Jak konstatoval 
ve svém inauguračním projevu D. Trump, „při-
vedli jsme jiné země k bohatství, zatímco se 
majetek, síla a sebedůvěra naší země rozply-
nuly kdesi za obzorem“.
2. Prostřední scénář, nazvaný „Orbity“, vykres- 
luje svět, kde se kolem mocností vytvářejí sféry  
vlivu. Cílem těchto sfér vlivu – a vlastně aliancí  
nejrůznějšího typu – je udržení stability uvnitř 
zmíněných mocností. Tento posun znamená 
nárůst nebezpečí konfliktů mezi státy, nacio- 
nalismus, nové modely konfliktů, robotizací 
války a zeslabením globální kooperace.
3. Poslední, „Komunity“, představuje kontinui-
tu s modelem globalizace, který převažoval  
v americké futurologii za posledních 50 let. 

Uvedená vize tvořila rámec pro politické roz-
hodování amerických presidentů od Billa Clin-
tona až po Baracka Obamu. Byl to svět, kde 
některé problémy jsou příliš bezvýznamné na 
to, aby je řešil stát, a některé problémy naopak 
příliš velké na to, aby je stát zvládl. Výsledkem 
by měl být ultraliberální model s vysokými 
pravomocemi pro místní zastupitelstva a sou-
kromé firmy, z druhé strany pak nekontrolova-
telný vliv pro globální mezinárodní organizace 
a nadnárodní monopoly.
Manažerská politologie dokáže analyzovat 
uvedené trendy a navrhovat odpovídající řeše-
ní včetně reforem politických struktur.

Bez reformy politického systému bude zá-
kladním obecným trendem konvergence od 
současného modelu „Zahradní slavnosti“ k po-
litickému absolutistickému modelu „Král Vá-
vra“ (M. Uhde). Na propagaci terorismu karte-
lizovanými médii i budoucí terorismus formou 
útoků např. na velkovýrobu potravin a vodní  
zdroje a nečinnost politických struktur bude 
společnost postupně reagovat preferencí auto-
ritativních a vojenských systémů. A objeví se  
i zajímavá nová společenská témata: diskrimi- 
nace vojáků v politických funkcích a ve vedení  
firem a možné jsou i kvóty na podíl vojáků 
v politických a veřejných funkcích… Návrat 
k historicky prověřenému absolutistickému 
modelu (A. Bach, G. Husák) je zcela evidentní.
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