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Posudek oponenta k disertační práci  

Mgr. Bc Martina Kolouška, Ph.D., předkládané jako práce rigorózní, s názvem  

Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti 

 

Obecně 

 Předložená práce byla v červnu 2020 obhájena jako disertační práce. Věnuje se staronové 

problematice, jež byla předmětem pozornosti filosofů od starověku až po současnost. Záměrem 

autora bylo prozkoumat, zda a jak se staré koncepty proměnily a s jakým důsledkem. 

K formálním náležitostem 

 Práce je členěna do 5 celků (kapitol) vcelku netradičně označených písmeny A až E, jež jsou 

nadále podrobněji členěny na subkapitoly. Autor začíná snahou o vymezení pojmu spravedlnosti (část 

A), následuje část B představující víceméně státovědným způsobem zpracované pojednání o státu, 

příčinách jeho vzniku a legitimizačních faktorech. V této části jsou naznačeny některé otázky, k nimž 

se autor následně vrací v dalších částech. Jádro práce představuje část C, ve které má být provedena 

syntéza vztahu státu a spravedlnosti, resp. naopak. Ve skutečnosti však autor tutéž problematiku 

rozvíjí i v části D a E.  

 Strukturu práce hodnotím jako zvolenou vcelku vhodně, byť usuzuji, že některá dílčí témata 

mohla být popsána koncentrovaněji, nikoliv rozptýlena na různá místa práce. 

 Práce vychází z velkého množství literatury, o čemž svědčí jak bohatý poznámkový aparát, tak 

úctyhodný seznam použitých zdrojů. Je nicméně otázkou, zda je vůbec smysluplné zpracovat takové 

množství podkladů, byť slouží jistě ke cti autora, pokud jím užitou literaturu skutečně sám 

nastudoval, a to tím spíše, že jde z velké části o literaturu cizojazyčnou. 

 Po jazykové stránce působí práce kultivovaně, vyjadřování autora je srozumitelné. 

V některých případech se nicméně jeví určité formulace jako poměrně šroubované, ať již v důsledku 

slovosledu nebo syntaxe vůbec.  

K obsahu práce  

 Jsa seznámen s obsáhlými posudky oponentů vypracovanými k disertační práci, musím s nimi 

souhlasit, a to včetně kritických připomínek k některým tezím, které autor prezentuje. Například se 

nedomnívám, že v pojmu demokratického a právního státu je nutně rozpor (viz str. 97). Záleží totiž na 

tom, jakou normou je stát vázán. Onen rozpor totiž plyne z toho, že demokratická společnost se 

rozhodla omezit sebe sama, což ovšem není nezbytně nutné k tomu, aby stát mohl být jak 

demokratický, tak právní. Záleží přece na obsahu demokraticky přijímaných rozhodnutí.  

 Celkově je práce zajímavá, nicméně nelze přehlédnout, že některé teze jsou vcelku banální. 

Týká se to například postavení současného státu v globalizovaném světě, v němž se jeví svírán 

v kleštích nejrůznějších závazků, které převzal nebo byl nucen převzít. Záleží ovšem na tom, který stát 

máme na mysli. Státy s autoritářskými rysy se v tomto ohledu nenechají obvykle příliš omezovat. 
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  S ohledem na mohutnost práce se mi jeví poněkud zjednodušený závěr, ve kterém autor 

velmi stručně shrnuje svá zjištění. Konstatování, že stát je výdobytkem, který je nutno střežit, se jeví 

příliš banálním, zejména není-li zřejmě k dispozici lepší reálná alternativa. I v „epilogu“, který má 

zřejmě vlastní závěr rozšířit, není tento nedostatek překonán. Není totiž zřejmé, proč by mělo být 

usilováno o dosažení globální spravedlnosti a není ani zřejmé, v čem by měla spočívat.  

Závěr a doporučení 

 Práce podle mého názoru splňuje požadavky kladené na rigorózní práce, a to jak svým 

rozsahem, tak metodou zpracování, tak i obsahem. Autor i přes naznačené výhrady prokázal 

schopnost samostatné vědecké práce. 

 Proto doporučuji, aby předložená práce byla uznána jako práce rigorózní. 

 

V Praze dne 7. května 2021 

 

       Doc. JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 

  

  


