
 

 

 

 

 

 

 

Zesoukromňování se vyplácí. 

Soukromý tak to nemusí znamenat vždy lepší a kvalitnější, zato skoro vždy znamená dražší.  

V rovině přímé úměrnosti to můžeme chápat i tak, že úměrně zvyšující se ceně se mnohdy snižuje 

kvalita, přesto však se spousta lidí domnívá o pravém opaku, snad to pramení z minulosti, kdy vice 

než dnes platilo, že dražší a soukromí, bylo kvalitnější než státní a mnohdy zadarmo. V té době ještě 

řemeslo mělo zlaté dno a takový řemeslník byl hrdý na svou kvalitní práci. Síla peněz ale časem 

porazila sílu kvality. Navzdory ceně k snižující se kvalitě soukromé služby jsou čím dál populárnější, 

modernější, zkrátka trendy. 

Privatizuje se vše, nejen průmysl , ale i odvětví, kde se dají kvapným privatizováním napáchat 

nenávratné škody. Můj kamarád učitel, právě kvůli kvapné privatizaci přišel o práci, nevěřil, že se mu 

to někdy stane, pořád byl nedostatek učitelů a teď tohle. Bude na své škole ještě do prázdnin a po 

prázdninách si má najít nové místo a důvod, jeho škola se privatizuje, jde do soukroma chcete li. 

Kvalitní učitel s diplomem a řádným pedagogickým vzděláním je pro tuto soukromou školu najednou 

příliš drahý. Kupodivu je drahý i pro ostatní podobné instituce, takže se mu bude hledat těžko práce 

v oboru. Někteří učitelé se začali rekvalifikovat na jiné povolání a rozprchli se do jiných oborů, maně 

doufajíc, že například, jako řidiči autobusu se časem nestanou pro svůj podnik zátěžově drahými a na 

jejich místo nenastoupí někdo, kdo má sotva řidičák na jednostopý motocykl značky Pionýr. 

 Přesně tak to tiž dopadlo ve školství, kvalitní učitelé se řádným vzděláním se stali pro soukromé 

školy drahými a na jejich místo nastoupí někdo, kdo nemá řádné pedagogické vzdělání, zato je o 

polovinu levnější. Lesk peněz v tomto případě zastiňuje fakt, že takový samozvaný učitel může na 

studentech napáchat nezvratné škody, což se může projevit i za několik let a několik generací.  Třeba 

ještě nepůjde o život, o ten půjde až se nám podobným způsobem začne zesoukromňovat 

zdravotnictví a nebude to ani tak dlouho trvat. Už tady v Londýně vzniká spousta soukromých klinik, 

kde stejný zákrok, který vám státní zdravotnictví udělá zadarmo stojí deset tisíc liber, s tím rozdílem, 

že ve státním zdravotnictví vás zařadí na konec nekonečného seznamu čekatelů. Deset tisíc v 

porovnání zadarmo, pět let čekání v porovnání k týdennímu čekání...Rozhodování je těžké, navíc 

soukromá klinika má daleko příjemnější přístup i prostředí. Nikdy si však nemůžete být jisti jestli, ten 

kdo se vám přestaví jako doktor má vůbec základní vzdělání. Řeknete si, že je důležité zkontrolovat si 

dokumenty, diplomy, certifikáty, ale ani to není směrodatné v době, kdy si i na domácí počítačové 



tiskárně můžete vyrobit třeba i diplom z Oxfordu, na který by i oxfordští profesoři zírali s pusou 

dokořán.  

Pak je to o důvěře, že zaplatíte ty strašný peníze a vyváznete ve zdraví, o důvěře, že když už vás 

nevyléčí, nepřivodí vám další komplikace a nebo se můžete spolehnout na starou dobrou jistotu a 

čekat pět let na požadovaný zákrok, s tím, že se ho také nemusíte dožít. Pozitivní na celé věci je, že 

máte na výběr. 

 U nás v Evropě ještě máte na výběr.  

Jsou lidé třeba v Indii, kteří si opravdového doktora z finančních důvodů dovolit nemohou a tak musí 

jít za tím, kdo se takovým doktorem prohlásí a věřit, že to co jim řekne a dá, jim pomůže a když už 

nepomůže, že je to alespoň nezabije a v tomhle případě už o život jde a u nás se k této situaci 

rapidně blížíme. Mám pár Indických kamarádů a když jsem se jich ptala na situaci takzvaných 

samozvaných doktorů u nich doma jen se smáli, jasně, všichni to znají a každý má někoho v rodině 

kdo se s takovým samozvaným doktorem sešel,  znám z jejich vyprávění i pár případů, kdy léčba 

dopadla úspěšně, ale pacient nepřežil.  

Běžným jevem je v této Asijské zemi, že na jednu obrovskou nemocnici případne jeden diplomovaný 

doktor , nemocnice si jich z finančních důvodů nemůže dovolit vice. Tento jediný doktor je v mnoha 

případech ještě student, protože těm se nemusí platit tolik a dá se s nimi snadno manipulovat. 

Takový sotva dostudovaný mladíček se stane hned z fleku ředitelem nemocnice a je zavalen 

zodpovědností o které se málo komu zdá. A zase je to o penězích , kdo je v indii bohatý, může si 

dovolit pravého doktora . U nás v Evropě, kdo má peníze může si dovolit pravého učitele. V jednom 

to má ale společné, špatnými informacemi se dá zabíjet skoro stejně dobře, jako špatnou diagnózou. 

 

 


