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Předloženou práci interpretuji jako pokus poukázat na konkrétní zdroj Hegelovy filosofie 

práva, jímž je zde - z důvodu zvoleného tématu - zejména dobová právní věda. Práce tak není 

pokusem srovnávat nesrovnatelné, jak jakoby apriori na omluvu uvádí autor. Vždyť jak autor 

sám ukazuje, byla Hegelova kritika dobové právní vědy důležitým - byť primárně negativním 

- východiskem ke zformulování vlastní filosoficko-právní koncepce. Autorovi se tak navíc 

daří poukázat na obecnější problém vztahu filosofie a konkétních věd, jež se v našem případě 

konkretizuje jako problematika vztahu filosofie práva a konkrétní právní vědy. Filosofie se 

pokouší odhalovat obecnější struktury, které mají své zakotvení v myšlení, zatímco vědy se 

musí vždy zejména snažit o postižení jednotlivosti. Hegel byl filosof, který všechny fenomény 

vysvětloval v rámci svého metafyzického systému. Již tím bylo dáno napětí mezi Hegelovou 

filosofií a vědami, které bylo navíc ještě prohlubováno Hegelovým obecným postojem 

k vědám, jimž adresoval výtku, že nedovedou postihovat obecno, ba dokonce že ani nemají 

jasno ohledně pojmů, s nimiž pracují. Na straně věd je vědomí tohoto napětí rovněž přítomno, 

což se v jejich případě projevuje názorem, že o předmětech, jimiž se zabývají, nemá filosofie 

činit žádné závazné výpovědi. Tento přístup lze, jak autor upozorňuje, zaznamenat u 

Savignyho: v případě práva je výlučným kompetentním mluvčím pouze právník, nikoliv 

filosof. Autor na toto napětí ve své práci neustále poukazuje a zdůrazňuje je oprávněně i v 

závěru (str. 49). Pokládám toto téma za velmi aktuální, protože popsané napětí nebylo možná 

nikdy tak vyhrocené jako v naší přítomnosti. 

Práce vykazuje obecně velmi slušnou úroveň. Autor referuje poměrně obtížného 

myslitele velmi srozumitelným a i relativně věrným způsobem. Dokládá tak svou schopnost 

pracovat s komplikovaným filosofickým textem v originále. Je např. evidentní, že Hegel není 

primárně filosofem občanské společnosti, nýbrž filosofem státu: jeho filosofie práva vrcholí 

v jeho pojetí státu. Zde mohu s autorem jen souhlasit. Rovněž autorova práce se sekundární 

literaturou je na úroveň bakalářské práce velmi dobrá. 

Nyní ale ke kritickým momentům: Domnívám se za prvé, že namísto referování 

vývoje Hegelova filosoficko-právního myšlení, by bylo vhodnější omezit se na text 

samotných Základů ,filosofie práva, které samy poskytují dostatek materiálu k prováděnému 

srovnání. Autorovi by to umožnilo jít více do hloubky celé problematiky a více se zaměřit na 



analýzu Hegelových úvah. Práce je syntetická, ale schází jí analytická část. Části 2.1 a 2.2 

nejsou analýzou a předvedením argumentů, ale spíše vysvětlením základních pojmů, což je 

jistě nutné, ale analýzu to nahradit nemůže. A navíc: referovat vývoj Hegelova filosoficko

právního myšlení je poněkud redundantní, neboť tuto funkci asi lépe splní již existující 

sekundární literatura. Jinými slovy: méně by zde bylo více. Autor dále zcela pomíjí funkci, 

kterou měla při formování Hegelovy teorie vůle, osoby a intersubjektivity filosofie Fichtova. 

Zejména ve své koncepci uznání navazuje Hegel na Fichta, a to nejen kriticky, ale v mnoha 

ohledech i afirmativně. Za třetí: tezi dvou světů Hegel od Kanta nepřebírá, jak autor tvrdí (str. 

19), nýbrž podrobuje kritice, a to zejména v kapitole ,Kraft und Verstanď ve Fenomenologii 

ducha. Již na této úrovni dospívá podle Hegela vědomí do stavu, že proti sobě již nestojí dva 

substantivizované světy, nýbrž ze světa inteligibilního, který vyrůstá ze světa smyslového, 

vyrůstá druhý inteligibilní svět; ,die verkehrte Welť, jak jej označuje Hegel, jež je -

domnívám se, že to chce Hegel říci - světem také naší přítomnosti. Za čtvrté: Fenomenologie 

ducha není analýzou "dějinných stavů", jak tvrdí autor (str. 29), nýbrž forem vědomí 

(Gesta1ten des Bewusstseins). To je poměrně zásadní neporozumění: fenomenologie ducha 

není filosofií dějin. Za páté: některé systemamtické teze by vyžadovaly domyšlení. (Např. 

teze, formulovaná na str. 21, že každý nárok na pozitivněprávní úpravu je eo ipso nárokem 

přirozenoprávním, je problematická. Co má např. požadavek na snížení hranice trestní 

odpovědnosti společného s přirozeným právem?) 

Pro uvedené výhrady nemohu práci hodnotit lépe než jako velmi dobrou. 
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