
Posudek vedoucího na diplomovou práci Bc. Alžběty Dyčkové Liberální perfekcionismus jako 

stabilizační prvek demokracie (ÚFAR FF UK, 2020) 

 

Alžběta Dyčková (dále autorka) si v práci klade za cíl „argumentovat pro vhodnost teorie liberálního 

perfekcionismu pro politickou praxi s důrazem na tvrzení, že liberálně-perfekcionistická opatření mají 

velký potenciál k tomu přispívat ke stabilitě demokratického zřízení a blahobytu jeho občanů“ (s. 1). 

Domnívám se, že svého cíle autorka dosáhla. Slouží jí k tomu především dva kroky, kterým se v práci 

podrobně věnuje: (1) kritický rozbor teorie tzv. státní neutrality, který jasně ukazuje vnitřní rozpory a 

problémy tohoto postoje, který zastává např. John Rawls, a (2) argumentace nejen pro kompatibilitu 

liberální demokracie a perfekcionismu, ale víceméně argumentace pro nutnost jistých 

perfekcionistických opatření v rámci liberální demokracie. Ke konci práce pak autorka představuje 

dva velmi zajímavé momenty, které celou práci oživují a zakotvují v dobových reáliích. Nejprve 

autorka ukazuje, jak se perfekcionistické rysy nachází v současných předpisech (konkrétně rámcovém 

vzdělávacím programu našich škol), a následně uvažuje o perfekcionalismu jako možné odpovědi na 

výzvy, které liberální demokracii klade současný populismus. 

Autorka tedy předkládá vlastní, pečlivě strukturovanou argumentaci, která prokazuje dobrou znalost 

relevantní sekundární literatury i schopnost kritického, tvůrčího myšlení. V neposlední řadě je pak 

nutné ocenit čtivost textu a přesvědčivé propojení teoretických úvah s konkrétními dobovými 

skutečnostmi. 

První kapitola je obecným představením myšlenky perfekcionalismu. Autorka se musí vyrovnat 

s jistou volností či neuchopitelností tohoto obecného směru v politické filosofii. To se jí daří zejm. 

skrze knihy Thomase Hurky Perfectionism a Alexandra Couta Liberal Perfectionism. Autorka se snaží 

také ukázat, že jisté stopy perfekcionismu nalezneme již u antických autorů (což je vzhledem k povaze 

antické etiky a všeprostupujícího tématu péče o duši pochopitelné). Zde podle mne autorka poněkud 

nedostatečně pracuje s Platónovou morální psychologií (s. 7). Nechme stranou, že podle Platóna asi 

neexistují dva „světy“, svět tělesný a svět idejí, ale spíše dvě ontologické oblasti jednoho světa (viz 

např. argumentace v Thein, Vynález věcí); důležité je, že člověk je duše, ale primárně je rozum, tj. 

jedna specifická část komplexní lidské duše. Zároveň je také otázkou, proč exkurz do antiky zařazovat 

– kromě role ilustrace roztříštěnosti perfekcionalismu v různých epochách dějin filosofie, – když 

s antikou autorka dále nijak nepracuje. Nicméně první kapitola poskytuje dostatečně jasné vymezení 

konceptu perfekcionismu, se kterým bude autorka dále pracovat. Její postoj je do značné míry 

pragmatický: tzv. široká perfekcionistická teorie je atraktivní, protože – jak se dále v práci ukáže – 

funguje. Autorka se konceptualizací široké perfekcionistické teorie, která zastává tvrzení, že lidská 



přirozenost nemusí být nutně dobrá per se, ale stačí, že obsahuje dobré, podporování hodné rysy, 

dostává do blízkosti tzv. „capability approach“, který v rámci diskusí o teorii spravedlnosti 

rozpracovává (právě s odkazem na antické myslitele) Amartya Sen či Martha Nussbaum. Možná by 

bylo dobré zamyslet se nad možným vztahem těchto dvou myšlenkových směrů v moderní politické 

filosofii. 

Drobná poznámka k této kapitole: samotný závěr práce poněkud podrývá autorčino tvrzení, že dnes 

se liberální demokracie všeobecně chápe jako nejlepší politické zřízení (s. 18). Mnozí (nejen) 

populisté dnes hovoří o neliberální demokracii. 

Druhá kapitola pak obhajuje tezi, že „ze základních principů liberální demokracie vyvstává 

perfekcionistický závazek státních institucí“ (s. 22). Autorka poukazuje na vnitřní rozpornost principu 

státní neutrality (kap. 2.1.2) a následně ukazuje, že jej lze vhodně nahradit právě umírněným státním 

perfekcionismem. Jde podle mne o argumentačně velmi zdařilou kapitolu, která de facto postupuje 

směrem obecné teze, že demokracie není hodnotově neutrální rámec politického zřízení, ale sama 

předpokládá a vyžaduje jisté hodnoty a dobra (tzv. „thick concepts“). 

Ve třetí kapitole autorka vztahuje koncept státního perfekcionismu k současné společenské praxi. 

Myslím, že jde o zdařilý pokus a vítám, že autorka „sestupuje“ z teoretických výšin, aby ukázala 

relevanci teorie pro společenskou praxi. Nejprve autorka ukazuje, že rámcový vzdělávací program 

našich škol již obsahuje jasně perfekcionistické rysy – a zde se jí velmi dobře daří propojit konkrétní 

text dokumentu s filosofickými tezemi Josepha raze či Roberta Talisse. Následně v kapitole 3.2. 

autorka představuje umírněný státní perfekcionismus jako možnou odpověď na výzvy současného 

populismu. I tento krátký exkurz je podle mne plně odborně fundovaný a autorka pracuje s relevantní 

literaturou. Její závěrečné kapitoly tak vlastně podtrhují nutné spojení demokracie a perfekcionismu, 

které je podle mne patrné napříč dějinami filosofie (nakolik si jsem vědom, tak ti autoři, kteří 

podporují koncepci přímé demokracie, vždy také přichází s myšlenkou výchovy k občanským 

ctnostem, tj. s jistou podobou perfekcionismu). 

Práci považuji za velmi zdařilou a doporučuji hodnotit výborně. 

Jakub Jirsa 
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