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Mezinárodní společnost Eneka Fromma oslavila letošní nedožité 95. narozeniny tohoto slavného kritika moderní 
společnosti v Praze. Erick Fromm pocházel z FrdlÍkfurtu nad Mohanem z rabínských předků. 
Z nacistického Německa se mu podařilo včas emigrovat do Ameriky. Celý život zasvětil studiu 
toho, co brání člověku být zralým a svobodným. Zkoumal napNklad původ některých pova
hových rysů. Jeho zásluhou dnes lépe rozumíme, odkud se v člověku berou tendence k auto
ritářství nebo' sklony k hromadění, které pak mohou - když se rozšířl -podmínit i charakter 
celé epochy. - , PETR PŘÍHODA 

Uverejňujeme podstatné časti najvýznamnejších prednášok, ktoré na sympóziu odzneli. 

Nebýt jen ekonomickým nástrojem 
oncepty, které se dnes pro

pagují pod vlajkou "štíhlého 
manažmentu" neřeší něk
teré případy, které se špatně 

snášejí s myšlenkou humanistického ří
zení. Erich Fromm uváděl, že práce vy
kazuje v moderní společnosti nemalou 
tendenci způsobovat stresy: "Člověl< 
proměněný ve věc ... se utíká do prázd
ného těkání od věci k věci, alkoholizmu, 
sexuální promiskuity a do různých 
druhů psychosomatických symptomů, 
které se dají vysvětlit nejlépe stresovou 
teorií". 

Docházíme tak k paradoxnímu vý
sledku, že nejbohatší lidská společenství 
se stávají i nejnemocnejšími. V Japon
sku se říká náhlé smrti z přepracování 
karoŠi. Ročně tak umírá asi 10 tisíc za
městnanců. Americká ekonomická no
vinářka Maryann Kellerová uvádí: 
"Karieristé mezi zaměstnanci pijí kofei
nový a vitaminový přípravek. V reklam
ním sloganu značky Regain se setkávám 
s otázkou: »Japonský obchodníku, jsi 
schopen bojovat celých 24 hodin?« 

Průmysloví psychologové nenarazili 
v japonských závodech ani na onu vy
sokou motivaci a spokojenost - vý
sledky jejich výzkumu mluví spíš o od
mítavém postoji osazenstva. 

Frol!lmova analytická sociální psy
chologie zjistila potřebu změny spole
čenského charakteru. Autoritativní 
struktury byly vystřídány strukturami 
tržními. Systémy, spočívající jen na roz
kazu, poslušnosti, dozoru a trestu se stá
vají v ekonomii, nepopulární. Místo 
toho dochází stále víc k tomu, že se za
městnanec musí za výkon chválit. Za
městnanci znají svoji tržní hodnotu 
a rádi ji cíleně zdokonalují. Vychutná
vají pocit, že jsou potřební, a starají se 
už méně o to, co chtějí sami. 

LIDÉ BEZ VLASTNÍCH CÍLŮ 

V neposlední řadě se sází na to, že se 
sami zaměstnanci pod vlivem těchto od
cizujících motivací zařadí a spolupracu
jí. Fromm v kritickém odstupu uvádí: 
"Moderní kapitalizmus potřebuje lidi, 
kteří pracují bez problémů a ve velkém 
počtu, kteří chtějí konzumovat stále více 
a jejichž vkus je usměrňován, a může 
se proto odhadnout snadno předem; li
di, kteří se cítí svobodní a nezávislí, ne
závislí na jakékoliv autoritě a principu 
svědomí, přesto si však přející, aby byli 
ovládáni, aby dělali, co se od nich po
žaduje, lidi, kteří jsou schopni zapad
nout do společenského soustrojí bez 
zbytečného tření, kteří se dají vést bez 
násilí, bez vedoucího, 9chotní ke všemu, 
bez vlastních cílů kromě jediného - po
hybovat se, fungovat, jít dopředu." 

To, co tu Fromm uvádí jako mimo
řádně škodlivý vývoj, našlo už souhlas 
a přijetí v některých strategiích vedení. 
Zříkají se příkazů a kontroly a usilují 
o demokratickou tvář. Jejich apel na 
tržně orientované a narcistické charak
tery činí z nich v každém případě obo
jakou záležitost. 

vývoj techniky a pracovních systémů 
vede k "nové nepřehlednosti" (Haber
mas 1985). Očekávání uplatnění mizí 
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RAINER OTTE 

V čísle 27. jsme uveřejnDi první část 
studie Rainera Otteho Revoluce pra
covních systémů. Autor v ní srovnává 
taylorismus s dnešnimi modernějšími 
systémy prosazovanými zejména v Ja
ponsku. Nové systémy odbourávají 
hierarchii a přenášejí odpovědnost na 
jednotlivce. Přesto však i tyto systémy 
mají své stinné stránky~ jak dokazuje 
Otte v druhé části své studie. 

v prázdnot~, okruhy úkolů jsou podro
beny chaotickým proměnám. Jen málo 
nových systémů řízení ještě sází na lidi, 
kteří si váží sami sebe, svého určení 
a kteří pěstují proto své tvůrčí síly. Často 
jim slouží firemní kultura jako cvičiště 
symbolického vedení. 
Člověk musí být napojen na fax, na 

telefon, na pracovně relevantní tok in
formací, na vlastní síť vztahů, jinak nic 
nefunguje. V této síti se člověk rozpouš
tí, nevyléčitelně roztříštěn. 

STRACH ZE SVOBODY 

Fromm vyslovil myšlence společné 
práce velké sympatie. Nebyl však naiv
ním optimistou. Z jeho knihy "Strach 
ze svobody" je možno se poučit, i proč 
se lidé nechápou svobod, které se jim 
nabízejí. Tezí této knihy je, že moderní 
člověk, sotva se osvobodil z pout před
průmyslové společnosti, která mu dá
vala bezpečí i stanovila jeho hranice, ne-

Hlavn~byt' 
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. Ak prichádzate ako p$ydtológ di) 

strku s depr.esiami a n~, Darál. 
na bohatý materiál. z ktorého vyplýva, 
fe podt od$6denia ba vlastnó neú~Dw 
DOSť, "lže úplnú vitáb1u impotendu, 
z ktorej sexuáJna impotencia predsta
VlIje len malů časť. je jedným z naj.. 
bolestnejšíth ft takmerneznesitel'ných 
zážitkQv,a ěIovek byurobiJ skoro všet
ko, aby ho prekonal-od z(lrivej práce 
či uživania drog až po krutost II waž
cleme. 

VedóDlie toho. že žijeme Y zvláštor 
nom, YŠemocnom svete, a pocit bez
mocnosti, ktorý z neho pl~e. mls 
rabkomožu ZlDOCť. Ak zažívlUHe seba 
ako prosté celkom pasívne objekty, 
nemažeme dtiť vlastuú vol'o, vlastnú 
identitu. Aby človek mohol tomuto.zaw 

bránit, musí ziskat pocit, že jesdtopný 
niečo urobiť, S Diekým pobnúť, .,zane
chať'peč8t', alebo~ aktomám vyjadriť 
presnejšie, mnsi byť efektivny, musí 
vyvolalnejakýóěinok.Dnes nazývame 
"éťektívnym" ~o~ čo má úspech, Za 
"efektívnebo~1 označujeme človeka, 
ktorý má sclwpnosť nieěo urobif.niečo 
spi)sobiť, podalvýkon. Tátoschopnosť 
znamená. že ělovek Die je slabý a bez
mocný, ale že je živou a fungujúcou 

dosáhl ještě svobody - nenaučil se ještě 
přivést své intelektuální, emocíonální 
a smyslové možnosti k plnému vyjádře
ní. Svoboda mu sice umožnila nezávis
lost a racionalitu, ale současně ho izo
lovala a učinila ho plným úzkosti a bez
mocnosti. 

A dnes? Práce ve skupině by měla 
směřovat k opaku. Na programu není 
izolovaný dělník, ale člověk, pracující 
v týmu, v radostné komunikaci, člověk 
odpovědný. 

TAYLORISMUS ODOLÁ V Á 

, Průmyslový poradce Klaus Meyersen 
klade před ekonomiku úkol odemknout 
prací ve skupině "obrovský potenciál", 
který je možno mít téměř zadarmo. Po
kud se v organizacích myšlenky blokují, 
vlastní iniciativa je torpedována, orga
nizace jsou hloupější než lidé, kteří 
v nich pracují. Pokud se ale myšlenky 
chápou, vlastní iniciativa se vyžaduje, 
jsou skupiny chytřejší než lidé, kteří 
v nich pracují. 

Jak to však vypadá s realizací tohoto 
lidského potenciálu? Popudem pro ana
lýzu byla zkušenost, že výsledky práce 
nesměřovaly tam, kde to podniky oče
kávaly. Projevoval se odpor proti novo
tám. Živil se úzkostí ze ztráty moci 
a kontroly - převážně ve středních pod
nicích - z pevně zafixovaných konzer
vativních sociálních struktur v závodě 
a z nedostatku ochoty spolupracovat 
v podnikovém vedení. Psycholožky Ute 
Weiblichová a Zuzana Schreiberová do-

l\ldskou bytosiou. Znamená to, feěJo.. . 
vek je aktivny. a f& na nás áep&obla 
l~ bú. Konice konwv je to dokaz, !e 
sme. Ten. princip by sa dal sformu~ 
lovaťajtakto: Smn,pretole IÍieOOspa- . 
se>bujem. 

Kai4ý ělovek má potrebu dokbať 
sám sebe; žejescbopný vyvolat'nejaký 
úNnok. Jevera roznycb možn~ ako 
tento pocitnadobndDÚť: výraz Il$poko
jenia moino vzbudil v kojacom sa ko
jencovi. v milov8oom ěloveku možno 
vyvolal ósmev, u sexuálnebo partnera 
feudu, tl partnera, s ktorým hovo
ríme,záujem. To istémoinodosiaJmuf 
materiáJoou, inteJektuálnou alebo 
wneleckou prácou:-Tóto potrebu však 
'USpokojíme i tým, že lIad inýllŮ zís
klUHcmoc. tým~žespolu soimi budeme 
preHvať icb stracb, tým., ako vrah po.. 
Zórnje na tvárlsvojej obetejejsmrtelilii 
hr6~ tým, ako človek dobYI'"e nejakÚ, 
krajino, tým, ako týla druhých. Zá
sadná alternativa vo vztahu k druhým. 
íipocÍva v tom, či človek v sebe citi 
silu vyvolat' lásku alebo strach a utr
penie.'Vo vzťáhuk veclamspoěiva táto 
alternativa v tMl, a leb bpdujeme 
alebo ničíme. Akokol'vek sú tieto dve 
alternativy v protiklade, stí to Jen dve 
reakde na tú istú existenclálnu potre--
bu: čosi spósobovať. . 

Z- kiúhy ANATÓMIA. eUDSKEJ 
DESTRUKTIVITY 

šly v jednom kovoobráběcím závodě 
k zcela neoěekávaným závěrům. Ve 
srovnání s činností na individuálních 
pracovištích nevedla práce ve skupinách 
k lepší spolupráci nebo k příznivějšímu 
sociálnímu klimatu. Pracovníci nebyli 
na nový systém připraveni. 

Proti tomuto výsledku stojí ovšem 
i pozitivní rezultáty. Studie od Siemensů 
konstatovala: Pokud je otevřen skupi
nám komunikační a rozhodovací pros
tor, je možno počítat s rostoucím záj
mem pracovníků. 

Rozloučení s taylorismem by mělo za
hrnovat výrobní zařízení i chování 
a mělo by pracovní systémy v závodě 
nově strukturovat. Za rozmanitými re-

. organizacemi se však skrýval jen obmě- . 
něný taylorismus. Pracovním skupinám 
bylo ve skutečné samostatnosti zabra
ňováno. G6tingenští sociologové do
spěli k závěrům, že taylorismus se pro
kázal jako enormně schopný odporu. 

ŠANCE 
HUMANISTICKÉHO ŘÍZENÍ 

Netvrdím, že uvedený negativní vývoj 
platí jako reprezentativní. Kdo jej 
přijme jen s pokrčením ramen a mluví 
o normativní síle toho, co se stalo, s re
zignací, zříká se možnosti přetvářet po
měry. Smyslem uvedení stinných strá
nek nových pracovních poměrů je přios
třit kritický pohled. Kritika ve from
movském smyslu je vždy radikální vý
měna názorů, která však sleduje pozi
tivnícíle. Ta se může podle Waltera Ben
jamina chápat jako tvůrčí'uvážlivost. Je 
možné sledovat technické imperativy 
podle devizy: udělat všechno, co je tech
nicky možné. Nebo je možno se spoleh
nout na staré hodnotové systémy, které 
říkají jasně, neodvolatelně a fundamen
talisticky, kde začíná Dobro a kde Zlo? 
Fromm naproti tomu razí jinou cestu: 
"V humanistickém plánování je třeba 
vytvořít takový hodnotový systém, 
který buduje na vědění a lidské povaze. 
Člověk není žádný stroj, který se při
způsobuje ergonomickému vzornému 
člověku, který si jiní vypočítali a nain
stalovali." 

Fromm popsal pod heslem "patolo
gie normálnosti" neproduktivní charak
terové orientace. Podmiňují poměry zá
vislosti, projevují se v blokádách myš
lení, citovém chladu a narušených me
zilidských vztazích. Produktivním vzta
hům na pracovišti, které spočívají na 
zdůrazňování vlastních sil člověka, se 
v takovém ovzduší daří špatně. Láska 
a štěstí nejsou pro ekonomii pozitivní 
ani jako konzumní zboží, ani jako pra
covní systém. Tato střízlivá Frommova 
diagnóza má ve svém štítě požadavek 
zevrubného přebudování chování a po
měrů. Přes narůstající si uvědomování 
nebezpečí moderní průmyslové společ
nosti nedal si Fromm vzít naděje a op
timistický vztah k člověku. 

Otevřenou otázkou, pokud jde o vý
voj pracovních systémů, je, jestli pokra
čuje kolonializace světa, kterou chápe 
Jiirgen Habermasjako patologickou ra
cionalizaci. Odpověď na tuto otázku 
není nutno přenechávat věštcům. Pod
niky a národohospodářské systémy se 
musí osvědčit v stále zmatenějším světě 
i ekologicky. Úspěšné recepty z dřívěj
ška už nezabírají. 

Přesycený trh vede podniky se silněji 
orientovat na malé série, vyžadované 
zákazníky, na větší rozsah servisních 
služeb, inovaci a prosazování stále roz
manitějšího sortimentu. Diskutuje se 
o bouřlivější, ba přímo chaotičtější bu
doucnosti průmyslových procesů. Vel
kého úspěchu se dosahuje zničujícími 
porážkami, které nikdo nepředvídal. 
Neúspěchy a úspěchy jsou stále méně 
plánovatelné. 

. Přeložil ZDENĚK JANÍK 
(Pokračovanie v budúcom čísle) 
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