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Posudek diplomové práce 

 

Diplomová práce se věnuje sporu mezi perfekcionisty a zastánci neutrality liberálního státu o to, jestli 

je přípustné, aby stát podporoval opatření, která přispívají k rozvoji „dobrých“ vlastností jeho 

občanů. Autorka se staví jednoznačně na stranu perfekcionistů a tvrdí, že vytváření způsobilých 

občanů a jejich hodnotová příprava jsou nejenom důležitými, ale takřka nutnými úlohami státu a jeho 

institucí. Právě hodnotová příprava občanů totiž umožní stabilitu demokratických institucí a jejich 

odolnost vůči (např.) populistickým tlakům.  

Posuzovaný text má několik zásadních pozitiv. V první řadě se autorka nebojí zaujmout jasné 

stanovisko, vymezit jej v rámci dostupné literatury a následně svůj postoj hájit. Druhým pozitivem 

textu je, že autorka nevnímá svou argumentaci jako čistě filozofickou záležitost, ale chápe její přesahy 

do „reálného“ života. Zakomponování citátů (například) z „Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní školy“ je vítaným doplňkem, který čtenáři umožňuje chápat přednesenou argumentaci 

v celém kontextu. Text má navíc jasnou strukturu a je srozumitelně, přístupně napsán. 

Možnou výtkou k přednesené argumentaci je fakt, že v ní zastánci neutrality liberálního státu (tedy 

opačného stanoviska, než zastává autorka) nedostanou dostatečný prostor. Z textu je evidentní, že 

autorka svůj postoj považuje za jasně a evidentně přesvědčivější, než jsou jeho alternativy. 

Argumentaci by proto jednoznačně prospěla hlubší analýza důvodů, proč mnozí filozofové liberální 

neutralitu hájí. Tím by celá práce dostala nový rozměr – o který je v současné podobě bohužel 

ochuzena.  

Navzdory tomu se však jedná o zdařilou, kompetentně napsanou práci. Doporučuji ji tedy k obhajobě 

a navrhuji hodnocení Výborně (1).  

Matej Cíbik 

V Praze, 22. 8. 2020 

 

 

Otázky k obhajobě, problémové okruhy 

 

1) Motivace celé práce je do značné míry konsekvencialistická. Důvodem perfekcionistického 

zaměření společností je jejich „stabilita“. Jaký je vztah této stability s (vámi) deklarovanými 

cíli státu, kterými jsou „vnitřně hodnotná dobra“ či „osobnostní rozvoj“ občanů (s. 16)? 

Jinými slovy, jaký je vztah „stability“ a „dobra“ ve vaší argumentaci? 

 

2) V čem spočívá ostré oddělení „politického“ a „etického“ perfekcionizmu, se kterým 

pracujete? Je možné o nich uvažovat samostatně? 

 

3) Hlavní motivací liberální neutrality je rovnost. Tím, že stát neprosazuje žádné kontroverzní 

normativní ideály, nevytváří občany první a druhé kategorie (tedy na jedné straně občany, 

jejichž dobro prosazuje, a pak ty, jejichž hodnotové preference „pouze“ trpí). Může 

perfekcionizmus tuto rovnost zachovat? Musí na ni rezignovat?  


