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Idea Civilizace 

etymologie: od 16. stol. v franc. adj. civilisé (= civilizovaný, kultivovaný) <= z lat. civilis  

<= civis – civitas = město (pův. ve významu ohrazené, opevněné místo  

srov. něm. -burg, čes. Hradec či různ. -hrad, -grad) 

zde (civilisé): civilní, městský, měšťanský (vytříbených mravů) X venkovský/hrubý/barbarský (srov.  

            antiku: Řekové a Římani vs barbaři) 

pol. 18. stol., francouzské osvícenství, subs.:  

civilisation 

jako určitý stav vývoje/pokroku společnosti, rozvoje lidského ducha, humanity, vzdělání a poznání, 

mravů a morálky; protiklad barbarství, zaostalosti; výsledek pokroku (lineárního) 

=> normativní význam s pozitivní konotací (≈ normativní pojem Kultury); „civilizace v singuláru“ 

=> 19. stol.: sociálněvědní evolucionismus 



 

Lewis Henry Morgan: Ancient Society Or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through 

Barbarism to Civilization (1877) – koncept pokroku: 3 stádia vzestupného vývoje lidstva 

1. Savagery (divošství): oheň, luk, hrnčířství  

2. Barbarism (barbarství): zemědělství, domestikace zvířat, metalurgie 

3. Civilization (civilizace): město, písmo, stát (centrální vláda) 

 

Norbert Elias: Über den Prozeß der Zivilisation (1939); česky: O procesu civilizace (2006) 

Díl I. Proměny chování světských horních vrstev na Západě od 12. do 18. stol. 
sleduje vývoj norem „slušného“ chování: postupná sociální kontrola a následně  
autoregulace pudů, afektů, tělesných projevů a agresivity: prorůstá do nižších vrstev 

Díl II. Teorie civilizace: proces racionalizace a humanizace společnosti: komplementární vznik 
moderního centralizovaného státu (monopolizace daní a násilí, organizace společnosti) 
a zjemňování mravů (stále silnější a zvnitřněnější sebeovládání jedinců);  
srov. M. Foucault: Surveiller et punir: Naissance de la prison (1975); česky Dohlížet a trestat: 
zrod vězení (2000): zvyšující se míru osobní svobody v novověku doprovází rozvoj 
mechanismů vnitřní disciplinace jedince  



 

Civilizace v plurálu 

 

od konce 19. stol.: civilizace chápána též jako určitý sociokulturní komplex, který dosáhl určité  

 úrovně => civilizace jako kulturněhistorická jednotka, kterých může být vícero => 



 

Émile Durkheim a Marcel Mauss: Civilizace představuje určitý typ morálního prostředí, jež obsahuje 

jistý počet národů, jejichž jednotlivé národní kultury jsou pouze zvláštní formou kultury obecné.  

Note sur la notioh de Civilisation. L´Année sociologique 12 (1909-1912), pp. 46-50, cit p. 48.  

 

 => škola Annales (zakl. Marc Bloch a Lucien Fevre) 

odmítá tradiční dějiny národů/států => dějiny civilizací (společnosti, ekonomiky, mentalit, atd.)  

hl. Fernand Braudel mj. d. Středomoří sub specie longue durée (dlouhodobých/civilizačních procesů) 

jeho Grammaire des civilisations (1963): hlavní civilizační kategorie jsou společný/sdílený prostor,  

    společenské uspořádání, typ ekonomiky, kolektivní mentality a kontinuita  

     civilizace: evropské (Evropa, Amerika, Rusko), islámská, africká  

       (subsaharská), dálněvýchodní (Indie, Čína, JV Asie, Japonsko)  

=> civilizace jako sociokulturní celek (≈ Kulturní areál) 

 

 



 

Oswald Spengler: Der Untergang des Abendlandes: Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte (1918–22);  

         č. Zánik Západu: Obrysy morfologie světových dějin (2010). 

biologizující a deterministické pojetí: civilizace jsou živé organismy, které se rodí, rostou, 
dozrávají, stárnou a (nutně) zanikají => pesimistické a antiliberální pojetí: svobodu a 
demokracii chápe jako projev slabošství a úpadku, vyzýval ke „konzervativní revoluci“: 
návrat k „tradičním hodnotám“ (síla, vůle k moci, ...) [=> Alfred Rosenberg: Der Mythus des 
20. Jahrhunderts (1930): hlavní dějinní aktéři nejsou civilizace ale rasy: konečné vítězství 
Árijské rasy nad upadlým Západem ... => „bible“ nacismu]  

 

Arnold J. Toynbee: A Study of History. 12 vol. (1934–1961)  

srovnávací studium civilizací: civilizace je definována „světovým názorem“, je nadnárodní, 
nejvyšší forma lidského uskupení, zahrnuje, aniž by byla zahrnována => světové dějiny jako 
dějiny civilizací (celkem 28: Egyptská, Sumerská, Babylónská, ... + některé neúspěšné); 
koncepce cyklického vývoje: vznik – vzestup – pád, ale ne deterministicky: civilizaci 
zakládá tvořivá menšina, která nachází odpovědi na klíčové výzvy => dokud to zvládá, 
civilizace vzkvétá (většina i okolní národy napodobují, civilizace tak projevuje integrační 
schopnost) x když se tvořivost vyčerpá, menšina začne upevňovat své postavení silou, 
opevňuje se a civilizace kostnatí => začátek konce, ale civilizace nemusí zaniknout, ale může 
se transformovat v novou (zpr. pomocí outsiderů).   



 

¶ po r. 1945: Studená válka: dělení světa na Z a V a ... ten třetí, tj. 3. svět (dekolonizace) 

 

(mapa 1959) 

konec Studené války: co bude dál?  => 



 

Yoshihiro Francis Fukuyama: The End of History and the Last Man (1992); čes. 2002 

- novověké dějiny jsou příběhem o postupné emancipaci, osvobozování člověka a společnosti, 
postupně došlo k porážce jak tradičních autorit (monarchie), tak různých vyzyvatelů (fašismus, 
nacismus, komunismus), po porážce komunismu tento příběh skončil vítězstvím liberální 
demokracie, která už nemá žádného systémového soupeře, existující autokratické režimy jsou 
anachronismy a časem se demokratizují => budoucnost je jedna globální civilizace 
 

X 

 

Samuel P. Huntington: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996); čes. 2001 

- globální sjednocení na principech demokracie a tržního hospodářství je pouze povrchní a dočasné, 
podstatné jsou kulturní kořeny jednotlivých společností, a ty jsou dány ponejvíce náboženstvím a 
jsou různé => nový světový řád bude založen na soupeření různých civilizačních okruhů 
(realistické, ale také zpochybnění univerzalismu), nové hranice budou kulturní 
 

 

 



 

 

Jednotlivé civilizace podle Huntingtona 

 



 
            ... a co dnes? 

 
 



 
 
 
 



 

 
 



 
pozn.: Evropa a Západ 

 
- jak se k sobě mají pojmy Evropa a Západ (Evropská a Západní civilizace)  
          Ranný středověk: arabská invaze => 
          Z křesťanstvo ~ Evropa v dnešním smyslu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Římská říše: Z a V část => Z a V církev 
římský biskup = patriarcha Západu 
(2006 vypuštěno) 

 

 

 



 

 Z a V v Evropě ve smyslu Studené války (svět srov. výše) 

           Evropa 2021 

           

 

 

 

 

 

 

Z dnes = S Amerika + Z Evropa 
transatlantické společenství, resp. euroamerická civ. 
(anebo jen anglofonní svět?!?) 

 

 

 



 


