
Posudek bakaláfské práce V. Holého Hegelova kritik~ německé 

historicko-prévní ěkoly ve Filosofii rráv8 

Holého préce neníc;ráce ns běžné tém8. :Frávní filos~fové se vy'aý-

ba jí Hegelově Filo sofii pr8.v:::':l 8 filc sofové se vyhýb8 jí srovnání 

Hegelovy filosofie práv~ a historickoprávní školou. lráoe je v 

první části Zelo ď~en.8 na velmi přiměřeném výkladu He~elovy File-

f · á v v t 1 ' v "š' t' . . . so 1e pr va, v nemz se bU Ol' vyrovn~v8 preaev 1m s o aZKOu, JaK 

Hegel smiřu.je výkl<;jd práv8 zsložený na lids~i..é r~řirozenosti s po

dob8mi, jež právo nSlb;ývalo v dějinách. D"'mnívám se, že autor si 

p~i fešení této otázky počín0 spr'vnl, d~spiv' ovšem k názoru, že 

linie obecn~ filosefick6, tj. výklad práva Ba základi lidské při-
. Hl'" X;' ,A...{, é· , , rozen0s'tJ., u ege 8 prevc.i&lu;)e na prc::l.VUl. mbt rlJ.. Hegel, k'tery Z8-

saBuje filosofii práva do lirQkébo rámce dějin dUGhe, jeRž ebs'há 

všechny ob18sti srolečnosti fl který vrchelí v Hegelově debi, se na,-

zabý.' právními detaily. To je jeden z dOvodO, proč autor stavi 

prati Hegelovi Filosofii práva dílo historiak' Ikoly pr'vDí, v 

niž Hegel spatřov1:, svého protivDila 8 na niž neshledávCil nic do

br'ho. Pro Hege18 je to směr, který ospravedlňuje každou nesprave

dlnost, poměry, které naproste odpo~ovaly pojmu člově.lnJ, jen když 

se na jde právní ustanovení, které tyto poměry kedofikuji. Autel! 

VŠ2k ~k8zuje hlubší %ME důvod tOhOt0 rozdílu; a~i nistorická škola 

není Douhou 8 polo getikou dřívQjš:!a.:b. J..oměrů, respektuje však "ims ti

tuty" , tj. právní ~st8novent, zejmé.a od časů římskéno práva, a po

važuje právní řád za živoucí celek, který se vyvíjí v utvářeaí 

dcllšic.h právních ust9Bovení. Ori8nieký vývoj r:ráva je jí součásti 

živ~ta národů a vývo~e evropské kultury. 

Hegel~v8 Filosofie práva je založena na KoncepQi zvn~ěievání, 

objektivaee lidské svobodné vOle v právu. VOle ~e potence ke svo

bodě, která si dává svou skutečnost v právu. Je jednotou momentů 

zvlášt.~sti 8 obecnestbr b ve své rozumnosti ;je hybn:íu silou, která 

vyvolává proměny společnsoti v dějinách. Autor zdůrazňuje kantovskou 

inspirs@i této koncepce, 81e správně uvádí, že 



s 
qegelvo posouváni vlatmí vOle k obecnosti se neděje - jsko u K@n-

ta - pouze, ba 5Illh převážně .... ~;slov:ným sebeomezením, nýbrž probíh~ 

sríše v nev~:slovných vztazích k druhým vůlím ve společer:.stvL Tím 

je zavedeno hledisko priority eelku - společenství - před v~chodis-

kem z indi viduální vl'Ue u KBnta. Na zek15dě toho je Holý tské s to 

konkretizovat Hegelovy výtky Ksntovi - že u Kan\e je vůle určena 

jen negativně - 8 Rousseauovi - že zná vůli jen jako vůli zvláštní

ho jedinee. Holý ř'íká sice, že He"elova kri tika Konta a B13USS9aUa 

není z~el8 (} právněná, b ]:,ouka zuje při tom na zmíněRý FO zdíl vý 810Y-

né e nevýslovné vOle, ale mohli bychom říai, že nevýslovné ovlivně

ní probihá ve vazbě práce věech pro všechny, která tvoří základ 

srolečenství. 'fendence jednotlivé vůle k obecnosti je, je-li objek

tivOVé.l'l8, zékledem práva a je ix zdrojem pohybu k věeebecnému \iZ

n~ni práva v sou!esnosti. Sou~8snl - prpotože věechno volní jedmá

ní probíhá ve formě určování vůle myšlením - je tím vysvQtleno, pro! 

ve vývoji společnosti prebihá i ][*][.~ - netem.8tieky - vývoj pozná-

ni. Holý pfitom instruktivně vypraoov'vá , 8 to i s využitím He-

gelovy Filosofie dějin, koneepci, podle níž Heiel sled~~e v ději-

J.h hlb" bd "6' v 'h "\.,.. VQ, n~CL pro. u ovan~ svo o y 8 vzn~~CAn~ souc8snyc·. l·ravDl.cu romeru. 

V pré.c i, která ;je i tsk do s ti ro zsáhlá, jsou C' romenu ty něk

teré motivy Hegel~vy Filosofie právb - R8pf. zaěáteční výklad po

pfení zvlá§tnosti v dOsledku schopnosti ~M, neiovst keldé zvlášt

ni určeni vůle, kter' ;je lidskou vlohou. Rovněž 111 oddíl o mora

litě neJlí dotčen. Frot~že jak Hegel tíl Bvláště wns zdůrszňují .... ýt .. -

nam římského práva - 8 Z něho t8ké vychází historická š~018 - nabi-

zí se srovnáni jejich pfistupu. Ale te jsou pféní spíše pro dok

torskou práci, i v POd8:né formě r-ráce přesahuje úreveň .. blil A:Blář-

ské prác E: 8 ll":.o hle by bý t, kdyby ovšem byly spolněny s tudi jni po ža-

davky, podána jako práee magisterskj. !~ (~ ~~ 
J±2X Milan Sobotkb 


