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‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko prospívá. ‚Všecko je dovoleno‘ – 

ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu. 

1 K 10,23 

 

Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe (…)   

Ga 5,13  

 

Úvod 

 

Rozumíme-li dnes demokracií liberální právní stát, v němž dochází 

k rozhodování a tvorbě zákonů hlasováním lidu nebo častěji zástupců lidu, 

všimněme si výrazné tendence v lidském chápání svobody, která byla s to se 

v takovém prostředí vyvinout.  

Osvojíme-li si původní liberální koncept pouze v rovině jeho důrazu 

na jednotlivé svobody a práva každého lidského jedince, jako suma 

svobodných jedinců potom působí liberální právní stát, zajišťující těmto 

práva daná základními listinami, které působí obdobně dojmem součtu, 

přesněji seznamu věcí, které se mohou dělat. Lze se však domnívat – už 

z tónu preambule Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen1, že 

svobody a práva každého lidského jedince mají být duchovním naplněním, 

mravním smyslem, ethosem liberálního státu, nikoliv pouhým seznamem, 

výčtem sousloví, která si lze osobně nárokovat, kterými se lze jednotlivě 

ohánět. Původní liberální princip, založený zejména na slavných heslech 

„liberté“ a „égalité“ vztažených k lidskému jednotlivci, zřejmě 

v demokratickém státu dochází podoby, v níž hloubka obsahu oněch hesel 

ustupuje četnosti jejich opisů a v níž občan takového státu disponuje mravní 

suverenitou. Dostává se mu tak svobody, která není než prostředkem k jeho 

vlastní neomezené seberealizaci, svobody ve smyslu volnosti ve způsobu 

dosahování osobních cílů. Jednotlivec disponující mravní suverenitou je 

svobodný od vnějších etických závazků, čímž se sobě stává vlastním 

                                                 
1 srv.: Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, at: www.conseil-
constitutionnel.fr
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zdrojem hodnot.2 Neztrácí pak mravně suverénní jednotlivec svobodu ve 

smyslu duševního naplnění, ethosu, svobodu, jež by byla spojena s úsilím o 

ideální stav lidského společenství určovaný obecným dobrem? Neboť 

čteme-li preambuli a úvodní článek Déclaration pozorně, nemůžeme 

přehlédnout odkaz k pojmu obecného dobra3, jejž tedy – ačkoliv si jej dnes 

spojujeme spíše s komunitaristickými či konservativistickými sociálně-

politickými koncepty – jak vidno, nebylo lze vyřadit ani z původních 

východisek individualistických či liberalistických. Je-li tedy dnes 

jednotlivec veden k nabývání volnosti ve vlastní seberealizaci a disponování 

mravní suverenitou, pak je nasnadě říci, že liberální stát, v jehož 

demokratickém rozhodovacím procesu má konečnou váhu většinový součet 

vůlí mravně suverénních individuí, dnes ztrácí svůj ethos jako celek. 

Shora jsme uvedli, že demokracií zde budeme rozumět dnešní 

liberální právní stát. Zdá se samozřejmostí, že půjde o stát sekularizovaný. 

Přesto se o paradigmatu oddělení církve od státu zmíníme zvlášť, neboť – 

ačkoliv se pro nahlížení současných společensko-politických problematik na 

Západě může zdát překonaným – z něj vyvstávají nové aktuální otázky, 

úzce spojené s oním ethosem společnosti. Uvědomíme-li si, že osvícenstvím 

zplozený sekulární, laický stát, byl až do nedávného započetí společensko-

kulturního a politicko-ekonomického propojování světa provázen idejemi 

nacionalismu, které jakoby zaujaly místo společenského pojítka, jímž bylo 

dříve náboženství a tradice s ním spojené, můžeme se pak domnívat, že 

                                                 
2 srv.: Jan Pavel II., Veritatis Splendor, Praha 1994, čl. 32 („V některých proudech moderního 
myšlení se zdůrazňuje svoboda až k jejímu zabsolutizování, jako by byla zdrojem a původcem 
hodnot. … Osobnímu svědomí jednotlivce se připisuje nárok na vlastní nejvyšší stupeň morálního 
úsudku, jenž kategoricky a neomylně rozhoduje o dobru a zlu.“), čl. 36 („…takové předpisy by 
však vytvořily jen čistě "lidskou" morálku, to znamená byly by výrazem zákona, který člověk 
nezávisle dává sám sobě a který má svůj zdroj pouze v lidském rozumu.“), at: 
http://www.kebrle.cz/katdocs/VeritatisSplendor.htm  
3 srv.: Préam.:„…tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.“ 
K uvedené citaci bychom mohli namítnout, že slovní spojení bonheur de tous, nemusí nutně 
vyjadřovat obsah pojmu obecné dobro, o který v naší práci půjde, tedy tak, jak jej vykládá Tomáš, 
neboť výraz de tous, tedy všech, si lze vyložit nejen ve smyslu obecně, společně, ale rovněž ve 
smyslu všech jako každého zvlášť. Přihlédněmě proto dále k Art. 1er: „Les distinctions sociales ne 
peuvent être fondées que sur l'utilité commune,“ kde je význam ve smyslu obecného, společného, 
zřetelnější, předpokládáme-li, že výraz utilité, tedy užitek, prospěch, je označením toho, co je pro 
společenství dobré. (Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, cit. d.)  
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současný úpadek konceptu národních států s sebou nese i nutnost překonání 

dosavadního modelu státní laicity a že je třeba ptát se po modelu novém.4

V naší práci nás tedy povede otázka po nové podobě liberálně-

demokratického společenství obecně a rovněž konkrétněji po nové podobě 

společenství evropských demokracií. Otázkou se budeme zabývat v době, 

kdy se evropské demokracie snaží nalézt slova, jimiž by vyjádřily a 

ustanovily to, co je jim společné, a pokusíme se ukázat, že na cestě hledání 

nového modelu společenství nevystačíme s výčtem práv a svobod a 

paradigmatem státní laicity, neuvědomíme-li si, že práva a svobody člověka 

vycházejí z lidské přirozenosti a jsou spjata s obecným dobrem společenství, 

a dále, že není možné zaměňovat konfesijní nezaujatost státu s jeho 

nezaujatostí hodnotovou. Dále se pokusíme odkrýt místo, které by měly v 

lidském společenství zaujmout etické hodnoty tak, aby nebyl jednotlivec 

veden k pouhé individuální volnosti ve vlastní neomezené seberealizaci a 

aby tak společenství jako celek neztrácelo svůj ethos, coby společenské 

pojítko, axiologický základ, tj. hodnotu jsoucí každému jednotlivci 

vztahujícímu se ke svému společenství vlastní, hodnotu sdílenou za účelem 

dosažení obecného dobra.  

Naším úkolem bude ukázat, že přijetím vnějších (rozuměj: sobě 

z přirozenosti vlastních, ovšem nestanovených neomezeně sebou samým) 

etických hodnot respektovaných většinou občanů a jejich stvrzením 

ústavním zakotvením je možné zachovat ethos pro společenství účinněji a 

trvaleji než orientováním se na neomezeně volnou seberealizaci jedince, 

vycházejícím dříve snad z úcty k heslům „liberté“ a „égalité“ a později 

z ekonomické pohodlnosti, jež je neodmyslitelně spjata s vyvinuvší se 

mravní suverenitou. S tímto cílem budeme pracovat se základním irským 

státotvorným dokumentem, Bunreacht na hÉireann, tedy Ústavou Irské 

Republiky, která byla roku 1937 navržena tehdejším irským ministerským 

předsedou De Valerou a následně přijata v referendu. Necháme se inspirovat 

poznatkem irského politologa Basila Chubba, že se v Irsku daří pokus o 

propojení liberálně demokratické britské tradice s katolickým sociálním 

                                                 
4 srov.: Tomáš Halík, Mezináboženský dialog mezi výzvou a realitou, 2008, at: 
http://www.halik.cz/kazani/brusel_leden2008.php  
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učením5 a budeme se irské ústavě věnovat proto, že představuje výjimku 

mezi většinou ústav liberálních sekularizovaných právních států, a to právě 

ústavním zakotvením vnějšího hodnotového zdroje – zásad tomistického 

myšlení.6  

Tomistické myšlení, přijaté za své katolickou církví, hlásá mimo jiné 

mnohé společensko-politicky významné zásady. Jsou-li tyto primárně 

odvozené z odvěkého zdroje zákonů židovsko-křesťanské tradice – 

Desatera, hrálo v jejich formování stejně důležitou roli augustinovské a tedy 

(novo)platónské uvědomění si výjimečné důstojnosti lidství, pramenící 

z účasti lidského rozumu na věčném zákoně7, a neméně pak východiska 

nalézaná Svatým Tomášem Akvinským v Aristotelově filosofii. 

V analýze irské ústavy se budeme soustřeďovat na místa, v nichž je 

patrný vnější axiologický základ a zamyslíme se v uvedené souvislosti nad 

tomistickým pojetím přirozeného zákona8 a obecného dobra9, k němuž by 

mělo každé společenství směřovat. Účelem práce nebude ukázat, že by 

zásady tomistického myšlení měly být výlučným zdrojem vnějších hodnot 

pro demokratickou ústavu, v případě Irska jsou nicméně zdrojem 

nejzřetelnějším, navíc – a doufejme, že na to patřičně poukážeme – se 

Tomášova syntéza v problematice přirozeného zákona a obecného dobra zdá 

být nepřehlédnutelná, byť optikou o bezmála osm set let pozdější 

státoprávní nauky. 

Pokusíme se tedy skrze studium Tomášova pojetí přirozeného zákona 

a obecného dobra a skrze nalézání principů tohoto pojetí v současném 

základním státoprávním dokumentu liberálního sekularizovaného státu 

poukázat na problematičnost dnešního převládajícího přístupu k otázce 

lidských práv a nastínit jiná východiska, která by mohla přispět v cestě 

k hledání společného jazyka evropského společenství, než jakými jsou 

mravní suverenita a volnost ve způsobu dosažení individuálního prospěchu 

a cíle. 
                                                 

5 srv.: Basil Chubb, The Government and Politics of Ireland, Oxford 1974, s. 54 
6 podrobnější důvod pro volbu irské ústavy pro analýzu v naší práci – viz. Metodologické 
poznámky 
7 lex aeterna (Tomáš Akvinský, Summa theologiae Ia IIae 91:1); problematikou zákonů u Tomáše 
se budeme zabývat níže 
8 lex naturalis (Tomáš Akvinský, Summa theologiae Ia IIae 91:2) 
9 bonum commune (Tomáš Akvinský, Summa theologiae Ia IIae 90:2, De regno ad regem Cypri 
I:9)  
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Metodologické poznámky 

 

V práci si klademe za úkol ukázat, že přijetí (a stvrzující ústavní 

zakotvení) vnějších morálních hodnot zakládá společného dobra občanů 

liberálního právního státu. Konkrétně uvidíme, že přijetím zásad 

tomistického politického i sociálního myšlení irskou ústavou si Irsko 

zachovalo mravní přístup v chápání novověké lidské svobody, ačkoliv plně 

využívá liberálně demokratických institucí západního typu. Výběr irské 

ústavy coby analyzovaného dokumentu pro účely naší práce nebyl náhodný. 

K výběru vedla zejména geografická blízkost Irska a blízkost kulturního 

dědictví – jde o evropskou zemi a členský stát Evropské Unie, což je 

směrodatné pro relevanci naší práce k současné otázce společné evropské 

ústavní smlouvy, její preambule a možnosti odvolání se na společné vnější 

hodnoty v ní. Dalším důvodem bylo zvládnutí pramenů problematiky po 

jazykové stránce – druhým úředním jazykem Irska je angličtina. 

V neposlední řadě byla zohledněna specifická povaha irského národa 

charakteristická silnou pospolitostí, smyslem pro společné hodnoty, tj. 

ethosem společenství. 

V první části naší práce se pokusíme přiblížit teoretické principy, 

z nichž vycházíme; stručně představíme nauku Sv. Tomáše Akvinského o 

zákonech tak, jak ji nalézáme v části Prima Secundae spisu Summa 

theologiae. Popíšeme různé druhy zákonů dle Tomášova rozdělení, 

podrobněji se pak zastavíme u pojmu zákona přirozeného a poukážeme na 

jeho provázanost s myšlenkou obecného dobra. Ve stěžejní části práce 

budeme analyzovat irskou ústavu Bunreacht na hÉireann pocházející z roku 

1937. V analýze se zaměříme na ta irská státoprávní ustanovení, v nichž 

bude patrný hodnotový základ vycházející z Tomášova učení. Zaměříme se, 

jak už bylo řečeno výše, na principy přirozeného zákona a obecného dobra; 

kvůli snadnější orientaci v problematice se při nalézání těchto principů 

v irské ústavě necháme vést kritériem Tomášova vymezení tří „základních 

lidských sklonů“ charakterizujících lidskou přirozenost. V případě 

ustanovení odkazujících k myšlence obecného dobra budeme moci rovněž 

použít jednoduchou metodu vyhledání výskytů výrazu „common good“ 

v irské ústavě. Dílčí závěry pak pro větší přehlednost shrneme v tabulce. 
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V následující části naší práce se pokusíme popsat vzájemnou souvislost 

mezi lidskými právy, přirozeným zákonem a obecným dobrem, abychom 

tak nastínili východiska pro nahlédnutí práv člověka a občana coby součásti 

přirozeného zákona, jež by měla vyplynout z předcházejících oddílů práce. 

Primárně budeme pracovat se zněním Bunreacht na hÉireann 

v anglickém jazyce, jak je dostupná na internetových stránkách irského 

ministerského předsedy (taoiseach), jejíž hodnotové základy budeme 

postupně ověřovat v překladech děl Sv. Tomáše Akvinského, zejména ve 

spisech Summa theologiae a De regno ad regem Cypri. Abychom se vyhnuli 

přílišné jazykové rozmanitosti na úkor srozumitelnosti práce jako celku, 

budeme v kapitole, která se má věnovat irské ústavě – vzhledem 

k dostupnosti irské ústavy v anglickém jazyce – citovat z Tomášova díla 

taktéž v anglickém jazyce, k čemuž nám poslouží souborná publikace R. W. 

Dysona Aquinas: Political Writings10. Originální znění citací v latině 

budeme uvádět v poznámkovém aparátu pro možnost bezprostředního 

porovnání. Jejich zdrojem nám budou elektronické verze Tomášových 

spisů, zpřístupněné španělskou Fundación Tomás de Aquino11. Překladů 

uvedených spisů do češtiny využijeme jen pro nezbytná upřesnění. Summa 

theologiae je v českém jazyce dostupná rovněž v elektronické verzi, jedná 

se ovšem o překlad, který je veden jako „doslovný“.12 Spis De regno ad 

regem Cypri vyšel v českém jazyce pod názvem O království ke králi 

kyperskému.13

Při uvádění míst citací z díla Sv. Tomáše Akvinského se budeme 

držet zavedeného značení zkratek a kapitol, s jakým pracuje R. W. Dyson ve 

výše uvedeném výboru textů. Např. zkratka STh Ia IIae 60:4 ad1 bude tedy 

odkazovat k místu citace questio 60, articulus 4, k obiectio 1, to vše v části 

Prima Secundae Partis spisu Summa theologiae, a podobně zkratka De 

regno I:9 ke knize I., kapitole 9. spisu De regno ad regem Cypri. 

                                                 
10 Výběr textů z díla Sv. Tomáše Akvinského z edice Cambridge Texts in the History of Political 
Thought: R. W. Dyson Aquinas: Political Writings, Cambridge 2005 
11 S. Thomae de Aquino, Opera omnia, at http://www.corpusthomisticum.org/    
12 S. Thomae Aquinatis, Summa theologiae, at http://krystal.op.cz/  
13 Tomáš Akvinský, O království ke králi kyperskému, in: Stanislav Sousedík, Texty k studiu dějin 
středověké filosofie, Praha 1994 
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I. Zákon u Tomáše Akvinského 

 

1. Zákon; charakteristika, druhy zákona a jejich vzájemný vztah  

 

V úvodu práce jsme předeslali, že poukážeme na principy 

tomistického učení v konkrétním současném státoprávním dokumentu – 

v Ústavě Irské republiky. Jmenovali jsme především dva pojmy vlastní 

nauce Tomáše Akvinského, které nás budou zajímat, a to pojem přirozeného 

zákona (lex naturalis) a pojem obecného dobra (bonum commune). 

Pokusme se oba pojmy nejdříve objasnit a ukázat jejich místo v Tomášově 

celkové syntéze, abychom přesněji pochopili následnou analýzu textu irské 

ústavy. 

Máme-li nejprve v Tomášově duchu vysvětlit pojem zákona (lex) 

vůbec, popíšeme ve stručnosti jeho čtyři hlavní charakteristiky; jde o 1) 

rozumové nařízení, jež je 2) za účelem obecného dobra 3) tím, který se stará 

o obec, 4) zveřejněné. První bod Tomášovy obecné definice, kterou najdeme 

v místě STh Ia IIae 90, tedy jenoduše popisuje zákon jako ustanovení 

praktického rozumu. Praktický rozum vede jednání člověka k určitému cíli, 

a proto se druhý bod definice zákona vztahuje k jeho smyslu, tj. cíli, jímž 

nemůže být než obecné dobro. Třetí součást definice zákona se vztahuje 

k jeho stanovitelům. Těmi mohou být všichni příslušníci obce, jejichž cílem 

je obecné dobro, anebo jejich legitimní zástupci, kterým náleží se o obec 

starat. Poslední charakteristikou zákona je jeho závaznost, které je dosaženo 

jeho zveřejněním, přesněji vyhlášením (promulgatio).14 Následující oddíl, Ia 

IIae 91, Tomáš věnuje rozdělení zákona – daného obecně čtyřmi 

charakteristikami, jež jsme právě uvedli – na čtyři různých druhy, aby pak 

každý z těchto druhů důkladně vyložil. Uvádí tyto druhy: zákon „věčný“ 

(lex aeterna), zákon „přirozený“ (lex naturalis), zákon „lidský“ (lex 

humana) a zákon „božský“ (lex divina). Připomeňme si nyní ve stručnosti, 

co pod těmito pojmy Tomáš míní: 

a) Věčný zákon – má přívlastek „věčný“, neboť 

pojímání Božím rozumem není časově podmíněno, nýbrž je 

                                                 
14 srv.: Václav Němec, Přirozený zákon podle Tomáše Akvinského, in: „Přirozenost“ ve filosofii 
minulosti a současnosti, Brno 2008, str. 136 an.  
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věčné, a Boží rozum je vládcem veškerenstva.15 Je-li dále 

zákon rozumovým nařízením – jak nás poučil první bod 

obecné charakteristiky zákona – není ono řízení veškerenstva 

Božím rozumem než zákonem, tedy ideou vlády v Božím 

rozumu, a to vlády, jež řídí veškerenstvo na cestě k jeho 

náležitému cíli. Idea vlády v Božím rozumu je tedy zákonem, 

jenž stanoví, jak mají stvoření jednat, aby došli náležitého 

cíle. Věčný zákon je dále těsně spjat s Boží prozřetelností, 

která veškerenstvu pomáhá zákonné danosti uskutečňovat.16 

b) Přirozený zákon – je vlastně vyjádřením lidského 

poznávání věčného zákona. Veškerenstvo má účast na věčném 

zákoně17, neboť mu jsou vtištěny základní principy, tj. 

přirozené sklony (appetitus naturalis) jednat určitým 

způsobem, za náležitým cílem. Rozumem nadané bytosti mají 

ovšem na věčném zákoně dále účast vznešenějším způsobem; 

jejich jednání a vztah k náležitým cílům jsou zprostředkovány 

rozumem, tj. rozumovým sklonem (appetitus rationalis), jenž 

je u Tomáše totožný s vůlí.18 Neznamená to však, že by byl 

člověk schopen věčný zákon poznat cele a přímo. Člověk 

věčný zákon nahlíží, a je tak schopen volit své cíle v souladu 

s ním. A rozsahem nahlížení věčného zákona člověkem jsou 

principy (obecné zásady19) zákona přirozeného.20 Principům 

přirozeného zákona se bude třeba hlouběji věnovat níže, 

                                                 
15 …tota communitas universi gubernatur ratione divina. Et ideo ipsa ratio gubernationis rerum in 
Deo sicut in principe universitatis existens, legis habet rationem. Et quia divina ratio nihil concipit 
ex tempore, sed habet aeternum conceptum… STh Ia IIae 91:1 res. 
16 Srv.: V. Němec, cit.d. str. 138 
17 …inquantum scilicet ex impressione eius habent inclinationes in proprios actus et fines. Inter 
cetera autem rationalis creatura excellentiori quodam modo divinae providentiae subiacet, 
inquantum et ipsa fit providentiae particeps, sibi ipsi et aliis providens. Unde et in ipsa 
participatur ratio aeterna, per quam habet naturalem inclinationem ad debitum actum et finem. Et 
talis participatio legis aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur. STh Ia IIae 91:2 res. 
18 Haec autem determinatio, sicut in rationali natura fit per rationalem appetitum, qui dicitur 
voluntas; ita in aliis fit per inclinationem naturalem, quae dicitur appetitus naturalis. STh Ia IIae 
1:2 res. 
19 Veritatem autem omnes aliqualiter cognoscunt, ad minus quantum ad principia communia legis 
naturalis. In aliis vero quidam plus et quidam minus participant de cognitione veritatis; et 
secundum hoc etiam plus vel minus cognoscunt legem aeternam. STh Ia IIae 93:2, res. 
20 Srv.: V. Němec, cit. d., str. 139  
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abychom došli souvislosti s naší problematikou pojetí lidských 

práv v současné demokratické ústavě. 

c) Lidský zákon – je zákonem positivním, psaným, a 

je ustanovován za účelem dosažení míru a ctnosti v životě 

lidského společenství. Lidský zákon si uchovává svou 

legitimitu a závaznost pouze do té míry, do jaké je odvozován 

z přirozeného zákona. Tomáš vymezuje v rámci lidského 

zákona dva pojmy, a to dle dvou způsobů dovozování 

z přirozeného zákona21: prvním pojmem je „právo národů“ 

(ius gentium), kde jde o zákony vyvozené z přirozeného 

zákona přímo, mající všeobecnou platnost. Druhým pojmem 

je „občanské právo“ (ius civile), jež zahrnuje zákony 

vyvozované s přihlédnutím k zvláštním situacím a 

podmínkám, tedy k tomu, co je pro tu kterou obec vhodné.22 

d) Božský zákon – nelze zaměňovat se zákonem 

věčným, neboť je přímým sdělením člověku, nikoliv ideou 

Božího rozumu, která by se nechávala pomocí lidského 

rozumu poznávat. Je druhem zákona pozitivního a ačkoliv je 

znám jako psaný, liší se od zákona lidského tím, že není 

lidským rozumem odvozován z principů zákona přirozeného, 

nýbrž že byl člověku zjeven Bohem.23 Zjevení božského 

zákona si lze vykládat jako milostivou pomoc Boha člověku 

v nedokonalém poznávání zákona věčného; jako by 

„urychloval“ poznávání zákona věčného a tím vyjádření 

zákona přirozeného a „přibližoval“ tak člověka jeho spáse.24 

Božský zákon navíc „…nepochybně přesahuje zákon 

přirozený, neboť sděluje tajemství(…).“25 Božského zákona je 

dle Tomáše člověku vedle jiných zákonů třeba proto, aby šel 

cestou k cíli, k němuž je zaměřen, a to i přes svou 

                                                 
21 Et secundum hoc dividitur ius positivum in ius gentium et ius civile, secundum duos modos 
quibus aliquid derivatur a lege naturae, ut supra dictum est. STh Ia IIae 95:4 res. 
22 Srv.: V. Němec, cit. d., str. 145 an. 
23 Srv.: Tamt., str. 146 an. 
24 Srv.: Jacques Maritain, Člověk a stát, Praha 2007, str. 82   
25 Tamt. 
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nedokonalost a přesto, že tento jeho cíl přesahuje jeho 

přirozené i rozumové schopnosti.26 

 

K popisu vzájemného vztahu mezi uvedenými druhy zákona využijme 

poznatku Jacquese Maritaina, který nachází starořecké kořeny přirozeného 

zákona u Sófokla a jeho Antigony. Ta je pro něj „Věčnou hrdinkou 

přirozeného zákona…,“ neboť „…věděla, že když překračuje lidský zákon, 

(…) poslouchá lepší příkaz, nepsané a nezměnitelné zákony,“27 o nichž 

sama říká: „…a ty se nezrodily dnes - / jdou z hlubin času, do nichž nikdo 

nedozří,“ a dodává: „Ty nikdy nepřestoupím pro strach z člověka.“28 

Nahlédneme-li Antigonin výrok ve světle výše uvedeného Tomášova 

vyložení zákonů, lépe pochopíme vztah mezi věčným, přirozeným a 

lidským zákonem. Antigona se rozhodne poslechnout nepsaného (tj. – 

v Tomášově pojmosloví – přirozeného) zákona, jejž instinktivně (ze své 

přirozenosti a rozumovosti) vnímá jako nadřazený zákonu psanému 

(lidskému), neboť tuší jeho všeobecnou a nadčasovou platnost, když říká, že 

vychází z hlubin času, do nichž nikdo nedozří (tj. z věčného zákona, jenž je 

člověku cele a přímo nepoznatelný).      

 

                 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
26 Respondeo dicendum quod praeter legem naturalem et legem humanam, necessarium fuit ad 
directionem humanae vitae habere legem divinam. Et hoc propter quatuor rationes. Primo 
quidem, quia per legem dirigitur homo ad actus proprios in ordine ad ultimum finem. Et si quidem 
homo ordinaretur tantum ad finem qui non excederet proportionem naturalis facultatis hominis, 
non oporteret quod homo haberet aliquid directivum ex parte rationis, supra legem naturalem et 
legem humanitus positam, quae ab ea derivatur. Sed quia homo ordinatur ad finem beatitudinis 
aeternae, quae excedit proportionem naturalis facultatis humanae, ut supra habitum est; ideo 
necessarium fuit ut supra legem naturalem et humanam, dirigeretur etiam ad suum finem lege 
divinitus data. STh Ia IIae 91:4 res. 
27 J. Maritain, cit.d., str. 77 
28 Václav Renč, Sófoklés: Antigona, Praha 1965, str. 22 an. 
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2. Přirozený zákon z hlediska ontologického a noetického   

 

Shora jsme v krátkosti uvedli vymezení pojmu přirozeného zákona u 

Tomáše Akvinského. Dříve, než se budeme podrobněji zabývat pojmem 

přirozeného zákona a jeho souvislosti s myšlenkou obecného dobra, 

připomeňme si, že nejde o problematiku, která by se objevila z čista jasna ve 

scholastických spisech – jak jsme si ostatně právě ukázali na řeči Sófoklovy 

Antigony. „Autentická idea přirozeného zákona,“ uvádí Jacques Maritain, „je 

dědictvím řeckého a křesťanského myšlení.“29 Mezi mysliteli, jež se k ideji 

přirozeného zákona vztahovali (Cicero, Sv. Pavel, Sv. Augustin, Francisco de 

Vitoria, Suarez anebo Grotius), ovšem Maritain vyzdvihuje přínos Tomáše 

Akvinského, který „…jediný podal o tomto předmětu zcela souvislou 

nauku(…).“30 Souhlasme a držme se Maritainova pojednání, neb nabízí 

zajímavé vysvětlení pojmu přirozeného zákona ze dvou odlišných hledisek – 

ontologického a noetického – dle odlišných prvků, jež přirozený zákon 

charakterizují. 

Ontologický prvek v přirozeném zákoně zde spočívá v poznatku, že 

schopnost lidského rozumu nahlédnout určitý řád a rozhodnout se podle něj 

jednat se zakládá na samotné esenci člověka, tedy na lidské přirozenosti, tj. na 

tom, co činí člověka člověkem.31 Výše jsme uvedli, že člověk, co by rozumem 

nadaná bytost, má dle Tomáše účast na věčném zákoně vznešenějším 

způsobem než jen z nutnosti plynoucí z přirozených sklonů. Jednání a vztah 

k náležitým cílům jsou zprostředkovány díky rozumovým sklonům, tedy 

člověk se o nich rozhoduje z vlastní vůle. Na základě ontologického prvku 

v přirozeném zákoně a tedy vzhledem k tomu, že se člověk svobodně 

rozhoduje, zda bude či nebude dle přirozeného zákona jednat, Maritain 

postuluje: „Přirozený zákon vlastní člověku je zákon mravní (…),“32 tzn., že 

implikuje mravní povinnost. Shrnuje dvě základní charakteristiky vyplývající 

z uvedeného: „…přirozený zákon je něčím ontologickým a zároveň ideálním,“ 

– ideálním proto, že má základ v neměnné lidské esenci, a ontologickým proto, 

že je s člověkem bytostně spjat a že lidská esence „…neexistuje odděleně, ale 
                                                 

29 J. Maritain, cit.d. , str. 76 
30 Tamt. 
31 Srv.: Tamt., str. 77 an. 
32 Tamt., str. 79 
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v každé lidské bytosti.“ Uzavírá: „…přirozený zákon je přítomen jako ideální 

řád v samém bytí všech existujících lidí.“ 33        

Noetický prvek přirozeného zákona se jej týká jakožto poznaného.34 

Nahlížení věčného zákona člověkem, jehož vyjádřením je zákon přirozený, je 

různě obtížné, člověk je v tomto ohledu velmi nedokonalý – shora již byla řeč 

o milostivé Boží pomoci poskytnuté člověku z tohoto důvodu zjevením 

božského zákona. Přesto je dle Tomáše – a Maritain to zdůrazňuje – jeden 

„…jediný praktický poznatek, který mají přirozeně a neomylně společně 

všichni lidé jako princip zřejmý sám o sobě (…): je to zásada, že je nutno konat 

dobro a varovat se zla.“35 Jde o základní princip přirozeného zákona, který 

souvisí s lidskou schopností poznávat zákon věčný, a tím tedy noetickým 

prvkem v přirozeném zákonu. Jde nicméně – jak bylo řečeno – o princip 

zákona, tj. normu, na níž se přirozený zákon zakládá, nikoliv o konkrétní znění 

zákona. Jediné přesnější linky přirozeného zákona byly člověku zjeveny 

božským zákonem36, z čehož vyplývá, že by se jím měl člověk nechat vést při 

odvozování positivních lidských zákonů, má-li vůli, aby tyto byly co 

nejpřesnějším obrazem zákona přirozeného. Tato úvaha nám – doufejme – níže 

pomůže k pochopení, proč je nutné nahlížet lidská práva jako součást 

přirozeného zákona. 

V noetickém ohledu přirozeného zákona Maritain dále zdůrazňuje, že je 

třeba si připomenout jednu ze základních charakteristik zákona u Tomáše 

Akvinského, a to, že zákon je veřejný, vyhlášený (viz. výše). Je nutné si tedy 

uvědomit: „Přirozený zákon má účinnost zákona jenom do té míry, nakolik je 

(…) vyjádřen v tvrzeních praktického rozumu.“37 V této souvislosti dále uvádí, 

že Tomáš jasně určuje lidský vztah k přirozenému zákonu způsobem per 

inclinationem, že jde tedy o lidské poznávání na základě sklonů lidské 

přirozenosti, nikoliv racionálním způsobem, abstraktně či teoreticky.38 V tomto 

ohledu Maritain o přirozeném zákonu shrnuje, že „…pokrývá (…) oblast 

                                                 
33 Tamt., str. 80 
34 Srv.: Tamt., str. 81  
35 Tamt. 
36 Srv.: Tamt., str. 82 
37 Tamt. 
38 Srv.: Tamt., str 82 an. 
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etických regulací, které si lidé uvědomili na základě sklonu a které jsou 

základními principy mravního života (…).“39

 

Výklad pojmu přirozeného zákona Maritain uzavírá tvrzením, že se 

v lidských dějinách „…poznání [přirozeného zákona] rozvíjí úměrně stupni 

mravní zkušenosti a osobní reflexe a také úměrně stupni sociální zkušenosti 

(…).“40 Dále uvádí, že od starověku byly v poznávání přirozeného zákona 

s větším důrazem nahlíženy povinnosti člověka, a to až do 18. století, kdy se 

daleko intenzivněji začalo rozvíjet poznání na základě sklonu lidských práv.41 

V návaznosti na tento poznatek si dovolíme vyslovit domněnku, že tak, jako se 

přesunula pozornost od lidských povinností k lidským právům, přesunulo se 

podvědomě a pozvolna také zaměření lidských společenství od ideálu 

obecného (společného) dobra, vyžadujícího přirozeně respekt k povinnostem, 

k vidině individuálního prospěchu jednotlivce, charakteristické oháněním se 

seznamem lidských práv. V následující části práce se budeme věnovat vztahu 

mezi lidskými právy a obecným dobrem, konkrétně poměrem pozornosti jim 

věnované v současné demokratické ústavě. Analyzovaným státotvorným 

dokumentem bude Ústava Irské republiky, neboť právě ta zaujímá mezi 

západními demokraciemi výjimečné místo, co se týče snahy o zachování 

důležitosti myšlenky obecného dobra společenství.      

 

 

 

                                                 
39 Tamt., str. 84 
40 Tamt., str. 85 
41 Srv.: Tamt., str. 86 
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II. Učení Tomáše Akvinského jako hodnotový základ irské ústavy 

   

1. Tomášovský princip přirozeného zákona v irské ústavě 

 

Základní lidská práva vycházejí v souladu s tomistickým učením 

z pojmu přirozeného zákona, jsou jeho součástí, coby lidský psaný zákon. 

Jak jsme již uvedli, Tomáš Akvinský spatřuje původ přirozeného zákona 

v účasti lidského rozumu na věčném zákoně. V místě STh Ia IIae 94:2 res.42 

vychází z „Filosofova“, tedy Aristotelova pojmu dobra43, když uvádí: good 

is that which all things seek44, tvrzení opřené o jasně určenou představu 

dobra. Na základě toho dále vysloví předpoklad základní právní normy – 

principu praktického rozumu: good ought to be done and pursued, and evil 

avoided45. Vyvozuje, že veškeré normy přirozeného práva se zakládají 

v této normě primární, tzn., že cokoliv je lidským rozumem z přirozenosti 

rozeznáno jako dobro či zlo, náleží normám přirozeného zákona – má být 

tedy konáno, resp. je třeba se toho vyvarovat. Odtud tedy (a nikoliv jen 

v irské ústavě, nýbrž všeobecně) základní lidská práva jako lidské psané 

zákony, coby normy přirozeného zákona – z přirozenosti lidského rozumu 

rozpoznané dobré a zlé, tj. ustanovení toho, co má být konáno a čemu je 

třeba se vyhnout.  

Tomáš dále rozvádí, že vše, k čemu člověk ze své přirozenosti 

inklinuje – k čemu se chýlí, je rozumem přirozeně rozpoznáno jako to 

dobré; jako to, co je třeba následovat, a naopak vše ostatní jako to zlé; to, 

čemu je třeba se vyhýbat. Dobro má charakter cíle, k němuž vedou cesty. 

Tyto cesty člověk přirozeně rozpoznává rozumem, neboť lidský rozum je 

účasten na věčném Božím zákoně. Odtud pak vychází řád přirozeného 

zákona, jenž následuje řád přirozených sklonů člověka. Vyjmenujme nyní 

ve stručnosti tyto vrstvy lidské přirozenosti – přirozené sklony člověka dle 

Tomáše. 

                                                 
42 R. W. Dyson, Aquinas: Political Writings, s. 117 
43 Antonín Kříž, Aristotelés: Etika Nikomachova, Praha 1996, I:I 1094 a3  
44 Et ideo primum principium in ratione practica est quod fundatur supra rationem boni, quae est, 
bonum est quod omnia appetunt. STh Ia IIae 94:2 res. 
45 Hoc est ergo primum praeceptum legis, quod bonum est faciendum et prosequendum, et malum 
vitandum. STh Ia IIae 94:2 res. 
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Tomáš jmenuje tři základní přirozené sklony člověka – tři cesty, ke 

kterým se člověk ze své přirozenosti chýlí, cesty k dobru jako cíli: Prvním 

základním sklonem46 je přirozená snaha o zachování vlastního bytí. 

V souladu s tímto sklonem je zřejmé, že vše, co je prostředkem k zachování 

lidského života, je součástí přirozeného zákona. Druhým základním 

sklonem47, jenž také tvoří součást přirozeného zákona, je cesta ke spojení 

muže a ženy, předání života a výchově potomků. Třetí základní sklon48 

vychází z lidské rozumové povahy, z níž člověk nejen přirozeně inklinuje 

k životu ve společenství ostatních lidí a dodržování (přirozených) pravidel 

s tímto životem souvisejících, ale také – z této sobě vlastní rozumové 

přirozenosti – dychtí po poznání Boží pravdy.49

 

Věnujme se nyní konkrétním článkům irského státotvorného 

dokumentu, abychom ukázali původ základních práv, jež tento Irům 

zaručuje, v Tomášovské koncepci přirozeného zákona. Všimněme si také, 

jak řád ustanovení odpovídá řádu přirozených sklonů člověka vyložených 

Tomášem. 

 

Přirozený zákon. Preambule irské ústavy. 

 

Tomášovská koncepce přirozeného zákona je právně prepositivní. Od 

liberalistického pojetí základních lidských práv se liší vztažením příčiny 

těchto práv na vztah člověka jako rozumové a důstojné bytosti 

k transcendentní (objektivní) pravdě. Irská ústava výslovně užívá pojmů 

lidské důstojnosti a svobody a stanovuje tyto hlavním cílem politicko-

                                                 
46 Inest enim primo inclinatio homini ad bonum secundum naturam in qua communicat cum 
omnibus substantiis, prout scilicet quaelibet substantia appetit conservationem sui esse secundum 
suam naturam. Et secundum hanc inclinationem, pertinent ad legem naturalem ea per quae vita 
hominis conservatur, et contrarium impeditur. STh Ia IIae 94:2 res. 
47 Secundo inest homini inclinatio ad aliqua magis specialia, secundum naturam in qua 
communicat cum ceteris animalibus. Et secundum hoc, dicuntur ea esse de lege naturali quae 
natura omnia animalia docuit, ut est coniunctio maris et feminae, et educatio liberorum, et similia. 
STh Ia IIae 94:2 res. 
48 Tertio modo inest homini inclinatio ad bonum secundum naturam rationis, quae est sibi propria, 
sicut homo habet naturalem inclinationem ad hoc quod veritatem cognoscat de Deo, et ad hoc 
quod in societate vivat. STh Ia IIae 94:2 res. 
49 Srov.: R. W. Dyson, cit. d., s. 118 
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společenského řádu ve smyslu nutné podmínky na cestě společenství k 

obecnému dobru. 

And seeking to promote the common good, with due observance 

of Prudence, Justice and Charity, so that the dignity and 

freedom of the individual may be assured,(…). 

 

 

První základní lidský sklon. Článek 40 irské ústavy.

 

Článek 40 Ústavy Irské republiky, věnující se vymezení základních 

práv (Fundamental Rights), blíže pak vymezení práv osobních – práv 

jednotlivce (Personal Rights), nám poslouží jako příklad propojení principů 

vlastních liberálnímu učení s etickými principy vlastními tomistickému 

(katolickému) učení. 

Článek 40 stanovuje základní práva ve smyslu obvyklém a dobře 

známém západním liberálně-demokratickým společnostem; v první řadě 

stvrzuje, že jsou si všichni občané rovni před zákonem jakožto lidské 

bytosti, a dále určuje povinnost státu chránit osobní práva každého občana.  

All citizens shall, as human persons, be held equal before the 

law. 

(…) 

The State guarantees in its laws to respect, and, as far as 

practicable, by its laws to defend and vindicate the personal 

rights of the citizen. 

The State shall, in particular, by its laws protect as best it may 

from unjust attack and, in the case of injustice done, vindicate 

the life, person, good name, and property rights of every citizen. 

 

Znění článku 40 irské ústavy se výrazně nelišilo od obsahu jiných 

západních státoprávních textů, ovšem pouze do roku 1983, kdy parlament a 

následně národ v referendu přijali 8. dodatek k ústavě. Tímto byla stvrzena 

nenarušitelnost lidského života, a to nikoliv od okamžiku narození, nýbrž od 

okamžiku početí. 
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The State acknowledges the right to life of the unborn and, with 

due regard to the equal right to life of the mother, guarantees in 

its laws to respect, and, as far as practicable, by its laws to 

defend and vindicate that right.   

 

Je zřejmé, že uvedená ustanovení nacházejí opodstatnění v přirozeném 

sklonu člověka k zachování vlastního bytí, jenž uvádí Sv. Tomáš jako první 

a základní lidský přirozený sklon. 8. dodatkem bylo rozhodnuto o ústavním 

zaručení základního práva na život – tedy umožnění přirozeného zachování 

vlastního bytí i lidem – dětem – ještě nenarozeným. 

 

Druhý základní lidský sklon. Články 41 a 42 irské ústavy. 

 

Druhý ze základních lidských sklonů Tomášovy koncepce 

přirozeného zákona, tedy přirozená inklinace ke spojení muže a 

ženy, vytváření rodiny a vzdělávání potomků, je v irské ústavě 

konkretizován články 41 (The Family) a 42 (Education). 

Článek 41 zaručuje rodině, jež je základem společnosti a jež přispívá k 

obecnému dobru a společenskému řádu v daleko hlubší míře než 

jednotlivec, zvláštní ochranu. Rodina, coby základní jednotka státu zastává 

v souladu s koncepcí, již Sv. Tomáš nachází již u Aristotela50, 

nezpochybnitelné postavení.   

The State recognises the Family as the natural primary and 

fundamental unit group of Society, and as a moral institution 

possessing inalienable and imprescriptible rights, antecedent 

and superior to all positive law. 

The State, therefore, guarantees to protect the Family in its 

constitution and authority, as the necessary basis of social order 

and as indispensable to the welfare of the Nation and the State. 

 

Důležitou roli rodiny ve společnosti zdůrazňuje také článek irské 

ústavy, jenž se týká vzdělávání a zajišťuje dítěti duševní vývoj v souladu 

                                                 
50 Srv.: J. Tricot, Aristote, La politique, Paris 2005, I:2 1552 b10 
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s názory jeho rodičů. Ústava zaručuje rodičům dítěte svobodný výběr mezi 

soukromou a státní vzdělávací institucí, na prvním místě ovšem uvádí 

možnost zajistit dítěti vzdělávání doma. 

The State acknowledges that the primary and natural educator 

of the child is the Family and guarantees to respect the 

inalienable right and duty of parents to provide, according to 

their means, for the religious and moral, intellectual, physical 

and social education of their children. 

Parents shall be free to provide this education in their homes or 

in private schools or in schools recognized or established by the 

State. 

 

Na druhou stranu si prostřednictvím dalšího ustanovení irský stát 

ponechává právo dbát na to, aby se každému dítěti dostalo určitého 

vzdělání, čímž stanoví meze rodičovským rozhodnutím, a to v souladu 

s principem obecného dobra, jímž se budeme zabývat níže. 

 

Třetí základní lidský sklon. Články 40 a 43 irské ústavy. 

 

K třetímu ze základních lidských sklonů (inclination to a good 

specific to himself, belonging to his rational nature51), inklinaci k osobnímu 

rozvoji skrze život ve společnosti či nahlížení Boží pravdy, založené na 

vlastní rozumové podstatě každého člověka, se vztahují rozličná ustanovení. 

Mezi nimi nyní uveďme například jedny ze základních lidských práv a 

svobod, součást již zmiňovaného článku 40 irské ústavy.  

Zde jsou zajištěna práva občanů na svobodu projevu (the right of the 

citizens to express freely their convictions and opinions), svobodu 

shromáždění (the right of the citizens to assemble peaceably and without 

arms) či svobodu sdružování (the right of the citizens to form associations 

and unions), ačkoliv v případě těchto jsou stanovena omezení, k nimž stát 

přistupuje, mají-li být určitým projevem, shromážděním či sdružením 

občanů ohroženy veřejný pořádek, morálka anebo státní autorita, a tím 

                                                 
51 R. W. Dyson, cit. d., str. 118 
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hlavní cíl, k němuž stát směřuje – společné dobro všech jeho občanů. 

Tomuto článku se budeme v souvislosti s principy obecného dobra v irské 

ústavě dále věnovat níže. 

 

S konkretizací třetího ze základních lidských sklonů souvisí také další 

ustanovení, např. zaručení práva na majetkové vlastnictví. V článku 43 

(Private Property) stát plně uznává přirozené právo člověka (předcházející 

pozitivním normám) vlastnit soukromý majetek. 

The State acknowledges that man, in virtue of his rational being, 

has the natural right, antecedent to positive law, to the private 

ownership of external goods. 

 

Rovněž k tomuto ustanovení níže analogicky zmíníme jeho možná 

omezení ze strany státu v souvislosti s principem obecného dobra. 
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2. Tomášovský princip obecného dobra v irské ústavě 

 

Tomistické sociální učení přistupuje k lidskému jedinci s důrazem na 

společenský aspekt jeho bytí, a to zejména v návaznosti na Aristotelovo 

pojetí člověka coby bytosti společenské52. Výrazně se tak liší od pozdějšího 

liberálně-osvícenského chápání lidského jedince jako abstraktní bytosti 

vyjmuté ze společenského a kulturního kontextu. 

Tomáš Akvinský vychází z Aristotelových poznatků o lidské 

přirozenosti, když v místě STh Ia IIae 90:2 res.53 uvádí, že rozumové 

jednání člověka se projevuje v každodenních záležitostech, jež sobě a priori 

předpokládají určitý cíl – tzn., že rozumové jednání člověka v podobě 

každého jednotlivého činu je zacílené. Dále doplňuje, že konečným cílem 

lidského života je štěstí (happiness), neboli54 blaženost (blessedness)55. 

Vyvozuje tedy, že zákon, vycházející z rozumové podstaty člověka, musí 

směřovat k zajištění řádu věcí za účelem dosažení blaženosti coby 

náležitého cíle. Svá tvrzení opírá rovněž o Aristotelovo pojetí otázky části a 

celku56, když uvádí, že zákon musí směřovat k zajištění řádu jednotlivých 

věcí tak, aby v posledku zajišťoval společné štěstí – obecné dobro 

společenství, neboť tak jako je každá část vztažena k celku jako nedokonalé 

k dokonalému, je i člověk (jako samotný jednotlivec nedokonalý) stejným 

                                                 
52 Srv.: J. Tricot, cit. d., Paris 2005, I:2 1253 a 
53 R. W. Dyson, cit. d., str. 79 
54 Tomáš Akvinský zde užívá výrazy felicitas a beatitudo v podstatě jako synonyma; olomoučtí 
Dominikáni překládají: Posledním pak cílem lidského života je štěstí čili blaženost (S. Thomae 
Aquinatis, Summa Theologiae, at http://krystal.op.cz/). Podobně i jinde – např.. felix a beatum 
v části I:9 spisu De regno; zde je ovšem v překladu do českého jazyka jako ekvivalentu v případě 
obou výrazů užito výrazu blažený (Tomáš Akvinský, O království ke králi kyperskému, cit.d., str. 
43). Také R. W. Dyson upozorňuje ve svém překladu do anglického jazyka (R. W. Dyson, cit. d., 
str.25), že Tomáš užívá výrazy beatus a felix jako synonyma, a že jejich význam si je vzájemně 
bližsí v latinském jazyce než v anglickém (blessed a happy). U Aristotela nalézáme v tomto 
smyslu starořecký výraz eudaimonia, o jehož způsobu překladu se dodnes diskutuje; v anglickém 
jazyce se většinou překládá pomocí výrazu happiness, zatímco v českém jazyce se obvykle 
přikláníme k výrazu blaženost, ačkoliv se v odborné diskusi objevují rovněž argumenty ve 
prospěch přednosti výrazu štěstí (srv.: Jan Patočka, Péče o duši II, Praha 1999), neboť 
v Aristotelově pojetí jde o lidské štěstí ve smyslu dobrého ducha. S křesťanským pojetím se ovšem 
obsah pojmu rozšiřuje právě o to, co lépe představuje blaženost, tedy o rovinu milosti.   
55 Primum autem principium in operativis, quorum est ratio practica, est finis ultimus. Est autem 
ultimus finis humanae vitae ffeelliicciittaass vel bbeeaattiittuuddoo, ut supra habitum est. Unde oportet quod lex 
maxime respiciat ordinem qui est in beatitudinem. STh IaIIae 90:2 res. 
56 Srv.: J. Tricot, cit. d., Paris 2005, I:2 1253 a20 
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způsobem vztažen k dokonalé (ve smyslu úplné či soběstačné) 

společnosti.57

Na tomto místě bychom měli pro přesnost poznamenat, že u Tomáše 

nejde o zacílenost všech věcí ve smyslu Aristotelovy teleologické (přírodní) 

nauky. Neboť Tomáš, chápající člověka jako „Imago Dei“, sice říká, že 

člověk je ideou Božího rozumu, tedy skrze nahlížení věčného zákona, veden 

cestou k svému cíli, a že tento cíl lidskému jednání náleží z esence člověka, 

jde tedy o náležitý cíl, dále nicméně zdůrazňuje, že lidský podíl na věčném 

zákoně je jiného (vznešenějšího) druhu než podíl ostatního veškerenstva, 

neboť člověk přistupuje ke svému vztahu k náležitému cíli – jak jsme již 

uvedli výše – na základě rozumového sklonu (appetitus rationalis), jenž je 

totožný s vůlí. Člověku tedy z jeho esence náleží jednat směrem k určitému 

cíli, jímž je u Tomáše štěstí, neboli blaženost, zda tak ovšem jednat bude, se 

v posledku rozhoduje na základě rozumového sklonu, tedy vůlí. (Ačkoli ve 

spisu De regno, určeném kyperskému králi jako rada jak spravedlivě 

vládnout, Tomáš zdůrazňuje Aristotelův poznatek, že dosáhnout blaženosti je 

něco, co „…nikdo nemůže nechtít.“58) Mohli bychom říci, že situace, jež 

člověk prožívá (ony každodenní záležitosti), kladou otázky esenci člověka.59

Zabývejme se tedy nyní způsobem, jakým je cesta člověka a 

společenství k náležitému cíli zohledněna v jednom konkrétním z lidských 

zákonů – Ústavě Irské republiky.  

 

Obecné dobro. Preambule irské ústavy. 

 

V irské ústavě nalezneme pojem obecného dobra (the common good) 

hned v její preambuli. Cesta za cílem obecného dobra je zde zakotvena jako 

jeden ze zásadních smyslů stanovení ústavy a tím i existence irského státu. 

And seeking to promote the common good, with due 

observance of Prudence, Justice and Charity, so that the 

dignity and freedom of the individual may be assured, true 

                                                 
57 Srv.: R. W. Dyson, cit. d., str. 79 
58 Tomáš Akvinský, O království ke králi kyperskému, cit. d., str. 43; Ad hoc autem quisque bene 
operando nititur pervenire, quod est maxime desiderio inditum; hoc autem est esse felicem, quod 
nullus potest non velle. (De regno I:9)  
59 Srv.: J. Maritain, cit. d., str. 79 
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social order attained, the unity of our country restored, and 

concord established with other nations,…  

Orientace na obecné dobro společenství je dle irské ústavy nezbytná 

nejen k zaručení důstojnosti a svobody jednotlivce, ale rovněž k zajištění 

společenského řádu, znovusjednocení země a ustálení svornosti s ostatními 

národy. Návaznost na Aristotelsko-Tomášovské vyzdvižení obecného dobra 

jako konečného cíle, ke kterému lidská společnost směřuje, je tedy zřetelná. 

 

Druhý základní lidský sklon. Článek 41 irské ústavy. 

 

Pozoruhodnou zmínku o obecném dobru obsahuje dále např. Článek 

41 (The Family), jenž stvrzuje důležité postavení ženy na cestě státu ke 

konečnému cíli. Stát se zde zavazuje nedopustit, aby byla žena-matka 

nucena ekonomickou situací k práci na úkor svých domácích povinností. 

In particular, the State recognises that by her life within the 

home, woman gives to the State a support without which the 

common good cannot be achieved. 

The State shall, therefore, endeavour to ensure that mothers 

shall not be obliged by economic necessity to engage in labour 

to the neglect of their duties in the home. 

 

Třetí základní lidský sklon. Články 40, 42, 43 a 45 irské ústavy.  

   

V předchozí kapitole jsme si představili tři základní lidské přirozené 

sklony podle Tomáše. V pořadí třetí z nich vychází z lidské rozumové 

povahy a v souladu s ním inklinuje každý člověk k poznání Boží pravdy a 

k životu ve společnosti. V irské ústavě nacházíme několik článků 

vztahujících se k tomuto přirozenému lidskému sklonu a konkretizujících 

řád společenského života. Na jedné straně jsou jimi občanům zajišťována 

mnohá práva a svobody, na druhé straně je v každém z nich patrná snaha 

utvrdit pozici státu coby garanta přednosti obecného dobra před 

partikulárním dobrem jednotlivce. Některé z těchto článků jsme již uvedli 

výše:  
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Jedná se např. o Článek 42 (Education), jenž sice zaručuje rodičům 

právo rozhodovat o způsobu vzdělání svého dítěte, nicméně rovněž stvrzuje 

právo státu určit meze takovým rodičovským rozhodnutím v případě, že by 

soukromým zájmem rodičů mohlo dojít k narušení principu společného 

dobra všech občanů. 

The State shall, however, as guardian of the common good, 

require in view of actual conditions that the children receive a 

certain minimum education, moral, intellectual and social. 

 

Dále jde o Článek 40 (Fundamental rights), týkající se práva občanů 

na svobodu projevu, svobodu shromáždění či svobodu sdružování, jenž 

umožňuje státu zasahovat do uvedených práv a svobod občanů v případě, 

jsou-li tyto zneužity k  narušování veřejného pořádku či podrývání státní 

autority.   

The State guarantees liberty for the exercise of the following 

rights, subject to public order and morality: The right of the 

citizens to express freely their convictions and opinions.  

The education of public opinion being, however, a matter of 

such grave import to the common good, the State shall 

endeavour to ensure that organs of public opinion, such as the 

radio, the press, the cinema, while preserving their rightful 

liberty of expression, including criticism of Government policy, 

shall not be used to undermine public order or morality or the 

authority of the State.  

The publication or utterance of blasphemous, seditious, or 

indecent matter is an offence which shall be punishable in 

accordance with law. 

 

Díky uvedenému ustanovení se i v novodobých dějinách Irska 

setkáváme s konkrétními legislativními opatřeními, jednímž z nich je např. 

cenzura tiskovin – instituce ve většině liberálně-demokratických států 

nepřípustná. Projevuje se zde charakteristická etičnost irské společnosti, jež 

velmi úzce souvisí s mravním významem přirozeného zákona a s koncepcí 

státu, jehož smyslem a konečným cílem je společné dobro občanů. 
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Ke konkretizacím základního sklonu člověka k životu ve společnosti 

patří rovněž zákony,  týkající se soukromého vlastnictví občanů anebo 

sociální politiky státu, a tak je nalezneme v souvislosti se společným 

dobrem také v irském státotvorném dokumentu. 

 

V předchozí kapitole jsme uvedli Článek 43 (Private Property), jímž 

stát zajišťuje právo člověka vlastnit soukromý majetek, a to v souladu 

s tomistickou koncepcí přirozeného zákona, což znamená, že předpokládá 

toto právo jako předcházející positivním normám. 

The State acknowledges that man, in virtue of his rational 

being, has the natural right, antecedent to positive law, to the 

private ownership of external goods. 

 

V případě, vyžaduje-li to obecné dobro společenství, jež je vždy 

přednější než zájmy jednotlivce, může nicméně dojít ze strany státu 

k omezení tohoto práva. 

 

Obdobně v Článku 45 (Directive Principles of Social Policy) se stát 

zavazuje zasazovat se o blaho všeho lidu, zejména pak zajišťováním 

společenského řádu. Pro směřování své sociální politiky si ovšem stanoví 

konkrétnější cíle, např. vést politiku směrem k zajištění rozdělení vlastnictví 

a kontroly nad hmotnými zdroji mezi soukromé jednotlivce a různé skupiny 

tak, aby byla co nejdále naplňována idea obecného dobra. 

The State shall strive to promote the welfare of the whole 

people by securing and protecting as effectively as it may a 

social order in which justice and charity shall inform all the 

institutions of the national life. 

The State shall, in particular, direct its policy towards 

securing: 

(…) 
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That the ownership and control of the material resources of the 

community may be so distributed amongst private individuals 

and the various classes as best to subserve the common good. 

 

Uvedené články irské ústavy týkající se otázky soukromého 

vlastnictví a sociální politiky státu slouží k ospravedlnění státní intervence 

do ekonomických záležitostí, ovšem vždy jen v případě, vyžaduje-li to 

obecné dobro společenství. Stát si ústavou klade za povinnost jednat ve 

prospěch požadavků obecného dobra a zajišťovat tak trvalý společenský řád. 
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3. Shrnutí a přehled principů Tomášova učení v irské ústavě 

 

V předcházející části práce jsme ukázali některé principy učení 

Tomáše Akvinského tak, jak jsou přítomny v současné demokratické ústavě 

– základním státotvorném dokumentu Irské republiky. Pro stručný přehled 

nám nyní poslouží přiložená tabulka. 

Z tabulky je patrné, že jsme se obecně zaměřili na princip přirozeného 

zákona a princip obecného dobra. V rozdělení jednotlivých principů jsme se 

řídili kritériem Tomášem stanovených tří základních lidských sklonů, neboli 

různých vrstev lidské přirozenosti, jimž odpovídá řád těchto sklonů. 

Uveďme si znovu ve stručnosti tyto tři sklony: 1) základní vrstvou lidské 

přirozenosti je sklon k uchování bytí člověka. Tuto tendenci má člověk 

společnou se všemi substancemi. 2) Další vrstvu představuje sklon 

k uchování rodu, rozmnožování a výchově potomků, který člověk sdílí 

s ostatními živými bytostmi. 3) Poslední vrstvou je rozumová přirozenost, 

neboli sklon poznávat Boží pravdu a žít ve společnosti, jež je vlastní jedině 

člověku.60 V tabulce tedy vidíme, která ustanovení irské ústavy obsahují 

které Tomášovské principy a rovněž ze kterých základních sklonů lidské 

přirozenosti vycházejí. 

V ustanoveních, jež nalézáme v Preambuli dokumentu jsme ponechali 

řády dle jednotlivých sklonů nevyznačené, neb se nám zde jednalo spíše o 

obecné vystižení principů 1) přirozeného zákona, který je zde obsažen 

vyjádřením toho, že zachování lidské důstojnosti a svobody je nutnou 

podmínkou cesty za obecným dobrem společnosti neboť příčina přirozených 

základních lidských práv jako prepositivních norem se zakládá ve vztažení 

rozumové lidské bytosti k transcendetntí pravdě, tj. jeho účasti na věčném 

zákoně, a 2) obecného dobra, obsaženého ve vyjádření, že cesta za cílem 

obecného dobra společenství je hlavním smyslem ústavy a tím i celé 

existence irského státu a dále že orientace na společné dobro stvrzuje 

důstojnost a svobodu jednotlivce i společenský řád a jednotu národa (které 

bychom v duchu zaměření naší práce mohli souhrnně označit jako ethos 

společenství). 

                                                 
60 Srv.: V. Němec, cit. d., str. 143 
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Do tabulky jsme rovněž uvedli dodatečné údaje vyjadřující souvislost 

mezi jednotlivými přikázáními Desatera61 – člověku zjeveného božského 

zákona, Tomášem vyloženými základními rovinami lidské přirozenosti a 

lidským zákonem v podobě ustanovení v irském zakládajícím dokumentu. 

Výkladu uvedené souvislosti se zde nebudeme hlouběji věnovat, uvádíme ji 

spíše pro ucelenější orientaci v problematice, neboť jak vyplývá z předchozí 

části práce, božský zákon zjevený člověku by mu měl být vodítkem při 

odvozování lidských zákonů z principů zákona přirozeného. Tzv. 2. deska 

zákona, tj. 4. – 10. přikázání, se navíc vztahuje obecně k mezilidským 

vztahům a  bývá „…v evropské kultuře i mimo okruh náboženství 

považováno často za etické minimum.“62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Pro snadnější pochopení vztahů naznačených v přehledové tabulce uvádíme zmíněná přikázání božského 
zákona dle Tomášova rozdělení základních lidských sklonů: 1. sklon – 5. Nezabiješ; 2. sklon – 4. Cti otce 
svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. 6. Nesesmilníš. 9. Nepožádáš manželky 
bližního svého; 3. sklon – 7. Nepokradeš. 10. Nepožádáš statku bližního svého (Uvádíme ve zkrácených 
formulích textu, „…kterého poprvé používá z katechetických důvodů sv. Augustin,“ at: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Desatero)  
62 at: http://cs.wikipedia.org/wiki/Desatero 
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Tabulka: Přehled odkazů k principům Tomášova učení v irské ústavě 

 Tomášovský princip přřiirroozzeennééhhoo  zzáákkoonnaa Tomášovský princip oobbeeccnnééhhoo  ddoobbrraa 

 1. sklon 2. sklon 3. sklon 
(7., 10. přikázání) 

1. sklon 
(5.přikázání) 

2. sklon 
(4., 6., 9. přikázání) 

3. sklon 
(7., 10. přikázání) (5.přikázání) (4., 6., 9. přikázání) 

Preambule 
irské ústavy 

zachování lidské důstojnosti a svobody je nutnou podmínkou cesty za 
obecným dobrem společenství  

orientace na společné dobro stvrzuje nejen důstojnost a svobodu jednotlivce, 
ale také společenský řád a jednotu národa  

Článek 40 
irské ústavy 

rovnost občanů před 
zákonem, 

nenarušitelnost lidsk. 
života, povinnost státu 
chránit osobní práva 

každého občana 

 

přirozené právo na 
svobodu projevu, 
shromažďování, 

sdružování  

  

právo státu zasáhnout 
do svobody projevu či 

shromažďování, 
vedou-li k narušování 

veřejného pořádku   

Článek 41 
irské ústavy  

nezpochybnitelné 
postavení rodiny, 

zvláštní práva 
nadřazená positivním 

normám 

  

důležité postavení ženy 
na cestě státu ke 

společnému cíli, soc. 
podpora ženya její 
tradiční spol. role 

 

Článek 42 
irské ústavy  

zajištění duševního 
vývoje dítěte v souladu 
s názory jeho rodičů, 

svobodný výběr 
způsobu vzdělávání  

   

právo státu určit meze 
rozhodnutí rodičů o 

vzdělání dítětě, 
narušuje-li princip 

obec. dobra 

Článek 43 
irské ústavy   

uznání práva člověka 
z přirozenosti vlastnit 

soukromý majetek 
  

možné omezení práva 
na soukromé 

vlastnictví ze strany 
státu, vyžaduje-li to 

obec. dobro 

Článek 45 
irské ústavy      

stát vede soc. politiku 
směrem k naplnění 
obec. dobra, např. 

rozdělením vlastnictví, 
kontroly nad majetkem 



4. Irská ústava; ochrana lidských práv při zachování obecného 

dobra jako cíle 

 

Stručně bychom nyní shrnuli, že v irské ústavě jsou patrné určité 

protiváhy. Na jedné straně vidíme přednost irského konstitucionalismu 

v ústavním zakotvení lidských práv a svobod zakládajících se na 

prepositivních normách, na druhé straně si všímáme snahy vyhnout se 

absolutizaci těchto práv a především uchovat myšlenku obecného dobra 

jako náležitého cíle, k němuž má občanské společenství směřovat. 

O lidských právech bývá řečeno, že jsou nezadatelná. Nezadatelnost 

lidských práv souvisí nepochybně s jejich původem v přirozenosti. Lidská 

práva jsou nezadatelná proto, že se zakládají v lidské přirozenosti, tj. v tom, 

co činí člověk člověkem, řekli bychom tedy, že jsou s člověkem bytostně 

spjata, a to od počátku, tedy nejsou chápána jako rozumový vynález lidstva. 

Nikde ovšem není řečeno, že by lidská práva ze své přirozené podstaty měla 

být chápána jako nekonečná práva náležící nezávislé lidské vůli a v tomto 

smyslu zbožšťována.63 Jacques Maritain zavádí vlastní dělení přirozených 

lidských práv dle povahy jejich nezadatelnosti: 1) Absolutně nezadatelná 

práva jsou podle něj povahy, „...že by bylo společné dobro ohroženo, kdyby 

politická společnost mohla jejich přirozené držení jakkoli omezovat,“ 

přičemž má na mysli např. samotné právo člověka na život. 2) 

Substanciálně nezadatelná práva mají být povahy, „…že by bylo společné 

dobro ohroženo, kdyby politická společnost nemohla jejich přirozené držení 

do určité míry omezovat,“64 přičemž zde má na mysli např. právo na 

svobodné vyjadřování. Substanciální nezadatelností Maritain míní 

nezadatelnost „podstatnou“ nebo lépe „podstatovou“, neboť tato se má 

zakládat na přirozené podstatě lidských práv a tedy jejich „podstatném“ 

(„podstatovém“) sepjetí s myšlenkou obecného dobra, což hlouběji 

vyložíme níže. Na tomto místě bychom nicméně chtěli poukázat – na jedné 

straně – na vzájemné vyvažování ochrany lidských práv každého jednotlivce 

a – na druhé straně – snahy udržet myšlenku obecného dobra jako náležitý 

cíl společenství, jehož jsme svědky v irské ústavě. Tedy na uvědomění si 

                                                 
63 Srv.: J. Maritain, cit. d., str. 92 
64 J. Maritain, cit. d., str. 92 
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nutnosti rozlišovat mezi absolutně a substanciálně nezadatelnými právy 

v zájmu zachování práv a svobod každému jednotlivci tak, aby mu zároveň 

v rámci společenství, v němž žije, nebyla zamezena cesta k obecnému dobru 

jako náležitému cíli. 

Neboť – jak se dozvídáme u Tomáše Akvinského – stát  je tu proto, 

aby pomohl člověku na cestě k jeho transcendentnímu cíli – ke spáse skrze 

společné dobro. Ve spisu O království Tomáš uvádí: „Při zajišťování potřeb 

všech lidí i každého jednotlivce by se totiž dav nesčetně různil, pokud by se 

nenašel někdo, kdo by se staral o dobro celé pospolitosti (…)“ a dále 

„Kromě toho, co každého vede ke sledování vlastního dobra, je tedy zřejmě 

ještě něco, co vede ke sledování obecného dobra mnohých.“ Následně říká: 

„Správně je pak řízeno vše, co je vedeno k náležitému cíli (…)“ a dále 

„Jestliže je tedy pospolitost svobodných pořádána svým vládcem ke 

společnému dobru, bude to vláda správná a spravedlivá, jaká přísluší 

svobodným lidem,“65 z čehož jsou pro nás více než patrné dva základní 

prvky nutné pro správné fungování společenství: svoboda (ochrana lidských 

práv) a směřování k náležitému cíli (obecné dobro). 

Pozastavme se v této souvislosti, tedy s myšlenkou, podle níž má stát 

(vládce společenství) zajišťovat občanům volnou cestu ke společnému 

dobru jako náležitému cíli společenství a tím rovněž cestu ke spáse, k Bohu 

jako konečnému, transcendentnímu cíli, znovu krátce u Preambule irské 

ústavy. Její první věta totiž zní: 

In the Name of the Most Holy Trinity, from Whom is all 

authority and to Whom, as our final end, all actions both of 

men and States must be referred, we, the people of Éire, (…). 
   

Nemůžeme si zde nevšimnout explicitního vyjádření, že jednání 

občanů i státu se musí vztahovat k Bohu (Nejsvětější trojici), a to jako ke 

svému konečnému cíli. Porovnáme-li toto úvodní ustanovení s výkladem 

hesla Thomism, resp. Dogmatic theology, který podává Catholic Dictionary 

k tématu Tomášova spisu Summa theologiae, je pro nás odvolání se irského 

základního státotvorného dokumentu k principům Tomášova učení na první 

pohled zřejmé. Neboť Catholic Dictionary popisuje: „The „Summa“ is 

                                                 
65 Tomáš Akvinský, O království ke králi kyperskému, cit. d., str. 28 an.  

 31



divided into three parts. The first treats of God in Himself, and as the 

Creator. The second treats of God as the end of creatures, and of the actions 

which lead us to Him or separate us from Him. … The third part treats of 

the Incarnation, the sacraments, and the last things.“66  

 

Nyní, znalí irské snahy ochránit lidská práva při zachování myšlenky 

obecného dobra s odvoláním se na Tomášovo učení o státu, jenž má 

jednotlivci napomáhat na jeho cestě ke konečnému, transcendentnímu cíli, 

se v následující kapitole pokusíme vyložit, že a jak – dle Tomáše 

Akvinského – lidská práva vycházejí z přirozeného zákona a jsou tak 

neodmyslitelně spjata s myšlenkou obecného dobra, jakožto náležitého cíle. 

Zamyslíme se rovněž nad problematikou absolutizace lidských práv a 

právně positivistického přístupu k zákonům v dnešních demokraciích, neboť 

se domníváme, že tyto představují skutečné hrozby – paradoxně – jak pro 

samotná lidská práva, tak pro liberálně-demokratické systémy. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Addis, W. E., Arnold, T., A Catholic Dictionary, London 1951, str. 268 
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III. Pochopení lidských práv jako součásti přirozeného zákona 

 

1. Lidská práva v souladu s principem obecného dobra 

 

Abychom vůbec byli schopni zabývat se problematičností pojetí 

lidských práv v současnosti a vzhledem k předcházejícímu studiu 

přirozeného zákona a obecného dobra u Tomáše Akvinského a v současné 

demokratické ústavě, pozastavme se nyní podrobněji u samotného pojmu 

lidských práv; uvědomme si, do jaké míry je dnes obsah tohoto pojmu spjat 

s přirozeným právem a s prepositivními hodnotami. 

Problematika lidských práv velmi ožila v polovině dvacátého století – 

po prožití dvou světových válek; v roce 1948 byla Organizací spojených 

národů vydána Všeobecná deklarace lidských práv67. Jacques Maritain se 

v souvislosti s tímto počinem pozastavuje nad skutečností, že lidská práva 

zde byla společně formulována a prakticky deklarována lidmi, kteří stáli 

v teoretických rovinách proti sobě, zastávali různé názory; že praktické 

pravdy, na kterých se společně shodli, vycházely v mysli každého z nich 

z jiného zázemí – dle konfese, kulturního prostředí, životní zkušenosti apod. 

Domnívá se, že „…očekávat něco více, než tuto praktickou shodu na 

společně formulovaných zásadách není rozumně možné.“68 Za rozumně 

nemožnou tak považuje teoretickou shodu, tedy vylučuje „…vpravdě 

filosofickou syntézu“.69 Přesto se v následujících částech své studie věnuje 

otázce rozumového základu lidských práv a tedy snaze o jejich pravdivé 

odůvodnění, v němž vychází zejména z Tomášovského výkladu přirozeného 

zákona, neboť právě skutečnost, že se v dějinách morální filosofie 

„…konfliktní teoretické systémy sbíhají ve svých praktických závěrech,“70 

je pro něj důkazem etických daností, jež předcházejí rozumové reflexi 

člověka ovlivněného prostředím a tedy tvorbě systémů morální filosofie, je 

pro něj důkazem, že je třeba nauku Tomáše Akvinského o vztahu člověka 

k přirozenému zákonu chápat se zvláštním důrazem na způsob, jakým 

                                                 
67 Všeobecná deklarace lidských práv, at: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-
deklarace-lidskych-prav.pdf  
68 J. Maritain, cit.d., str. 71an. 
69 Tamt., str. 72 
70 Tamt. 
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člověk – dle Tomáše – přirozený zákon poznává – jsa veden svými 

přirozenými sklony, nikoliv racionalisticky. 

V předchozích částech práce jsme mnohokrát uvedli, že přirozený 

zákon je zákonem vyjadřujícím účast člověka na zákoně věčném. Uvedli 

jsme také, že jde o zákon ve své podstatě mravní, neboť člověk ho 

nepociťuje jako nějakou nutnost, nýbrž jako poznávání věčného zákona, 

účasti na Božím Rozumu, s jehož řádem se může dle své svobodné vůle 

rozhodnout, zda žít v souladu či nesouladu. Mravním prvkem se tak 

přirozený zákon vztahuje k lidskému svědomí. Přirozený zákon je dle 

Maritaina „...zákonem zavazujícím ve svědomí jen proto, že [lidská] 

přirozenost a její sklony vyjevují určité uspořádání rozumu, totiž Božího 

Rozumu.“71 Jde o jakýsi řád, který „…není dán fakticky ve věcech,“ jak by 

předpokládali positivistické přístupy pracující s danými fakty, „ale žádá, aby 

ho věci realizovaly. Existuje ve věcech určitým způsobem, totiž jako 

požadavek jejich esence.“72 Účast na takovém řádu by nicméně podle 

Maritaina vůbec nebyl možná, kdyby tento řád sám o sobě (věčný zákon) 

neexistoval odděleně, transcendentně. Jako hodnota pravdivá sama o sobě.73 

V souvislosti s pojetím lidských práv je tedy otázkou, zda má člověk nějaká 

práva, která by se zakládala ne prepositivních normách, tedy nepsaných 

zákonech, „…práva, jež občanská společnost neuděluje, nýbrž uznává a 

potvrzuje jako obecně platná (…).“74 Maritain se domnívá, že chceme-li 

positivisticky odmítat hodnotu, v níž se zakládá důstojnost člověka (daná 

jeho účastí na věčném zákoně), je potom nesmyslné požadovat přirozená 

práva člověka, jež jsou s ní neodmyslitelně spjata.75

Tuto část naší práce zakončíme pojednáním o vztahu lidských práv 

k obecnému dobru. Výše se nám snad podařilo nastínit, že se lidská práva 

zakládají v přirozeném zákonu. Lidská práva se tak nepochybně vztahují 

rovněž k myšlence obecného dobra, neboť každý zákon – jak vyplývá 

z obecných charakteristik zákona u Tomáše Akvinského – je zaměřen 

                                                 
71 Tamt., str. 87 
72 Tamt., str. 88 
73 Srv.: Tamt. 
74 Tamt., str. 87 
75 Srv.: Tamt. 88 
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k obecnému dobru.76 Lidská práva jsou tedy zaměřena k obecnému dobru 

skrze svůj původ v přirozeném zákonu. Z tohoto důvodu bychom měli 

očekávat – jak jsme předeslali již v úvodu práce – že by lidská práva měla 

být duchovním naplněním, ethosem, společenství a nikoliv pouhým 

faktickým výčtem věcí, které se mohou dělat, stanoveným nezávislou 

lidskou vůlí. 

                                                 
76 Srv.: Tamt. 92 
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2. Absolutizace lidských práv a právně positivistický přístup 

v současné demokracii 

 

Jacques Maritain se domnívá, že pojetí lidských práv, jaké známe 

z 18. století, „…bezprostředně pocházelo z umělé systematizace a 

z racionalistické transformace (…).“77 Jako by „…teoretikové přirozeného 

zákona (…),“ zapomněli, že „…přirozený zákon je ve věcech podobně jako 

jejich esence (…),“78 neboť – jak jsme vysvětlili výše – právě z této esence 

všeho stvořeného, majícího účast na věčném zákoně, se stává vyjádřením 

této účasti. Přirozený zákon tak začal být mylně chápán positivisticky, tj. 

jako racionálně poznatelný psaný kodex. Lidská vůle jako by se v takovém 

racionalistickém pojetí přirozeného zákona stala hlavním činitelem jak 

v určování cílů, k nimž se člověk zaměřuje, tak ve volbě prostředků k jejich 

dosažení, ovšem již bez patřičné jednoty s věčným zákonem, neboť ten je 

poznáván a vyjadřován přirozeným zákonem jen na základě přirozených 

sklonů, nikoliv racionálním vyvozováním náležícím na pole vzniku zákonů 

lidských, psaných, positivních. „Práva lidské osoby měla mít základ 

v tvrzení, že člověk není podřízen žádnému jinému zákonu než zákonu své 

vlastní vůle a své vlastní svobody.“79  

Lze se domnívat, že taková absolutizace lidských práv vedla k vzniku 

mravní suverenity jednotlivců disponujících volností ve způsobu dosahování 

individuálních cílů. Racionalizace v přístupu k přirozenému zákonu rovněž 

– jak vyplývá z výše uvedeného – úzce souvisí s právně positivistickým 

přístupem, který zavládl v 19. století a stále je jednou z charakteristik 

liberálního právního státu dnešního západního typu. V souvislosti se 

zaměřením naší práce na prostředí současné demokratické ústavy se nabízí 

otázka vlivu právně positivistického přístupu na demokratické procedury 

liberálního společenství. 

Již u zrodu moderní demokracie, v již citované Deklaraci práv 

člověka a občana, vyhlášené roku 1789 francouzským Národním 

shromážděním, bylo vysloveno přesvědčení, že zákon je  vyjádřením 

                                                 
77 Tamt., str. 74 
78 Tamt. 
79 Tamt., str. 75 
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všeobecné vůle.80 V souladu s tímto předpokladem jsme se stali svědky 

významného posunu v koncepci původu a tvorby zákonů politického 

společenství. Starší koncepce původu zákonů v účasti rozumné lidské 

bytosti na věčném zákoně, byly s vývojem demokratického právního státu 

postupně nahrazeny předpokladem, že to, co je spravedlivé, je totožné s tím, 

co podpoří většina hlasujících. Zdá se, že positivistické pojetí v právním 

systému demokratického politického společenství, tedy společenství, 

v němž jsou rozhodnutí přijímána hlasováním, může tedy navíc i po 

„technické“ stránce způsobit změnu v samotném naplnění pojmu právního 

státu. Právní stát, politické společenství, jemuž – zjednodušeně řečeno – 

vládnou zákony81, se tak mění ve společenství, jemuž vládnou zákonodárci. 

Právním positivismem v demokratickém státním zřízení zde tedy 

rozumějme přesvědčení, že a) zákony nejsou v zásadě ničím jiným než 

určením převažující vůle82, b) zákonům poskytuje dostačující legitimitu 

demokratický rozhodovací proces sám o sobě. Giovanni Sartori k otázce 

uvádí, že „…proces ustanovení zákona už nespočívá v teoretické aktivitě 

expertů, (…) ale závisí pouze na vůli vítězné většiny v institucích 

legislativy.“83 Positivisticky koncipované lidské zákony si tak ponechávají 

formu (iussum) nařízení vydaného legitimní vládou, ztrácí ovšem patřičný 

spravedlivý obsah (iustum), což zcela odporuje principům přirozeného 

zákona vyzdvihujícím morální hodnotu obsahu zákona84. 

Moderní demokratický stát nicméně nemá kořeny jen v právním 

positivismu, a tak je výše popsaný rys demokracie (jenž vede Sartoriho 

k užití pojmu ‚absolutní demokracie‘) limitován jejím propojením 

s původními hodnotami liberalismu. Liberální složka moderní demokracii 

přináší mj. předpoklad existence některých nenarušitelných práv, která musí 

být vyloučena z procedury demokratického rozhodování. Je ovšem otázkou, 

zda lze před positivistickou procedurou tvorby zákonů ochránit základní 

práva, prepositivní normy vycházející z lidské přirozenosti a založené na 
                                                 

80 Srv.: Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, at: www.conseil-
constitutionnel.fr , čl. 6 
81 Právní stát je pojem označující politické společenství, ve kterém je právnímu řádu podřízena i 
státní moc; obsah pojmu je patrnější z jeho ekvivalentu v anglickém jazyce – rule of law, doslova 
„vláda zákona“. Srv.: Wikipedie, otevřená encyklopedie, at: http://cs.wikipedia.org  
82 Jürgen Habermas, Ian Shapiro, Teorie demokracie dnes, Praha 2001, str. 83  
83  Srov.: G. Sartori, Teória demokracie, Bratislava 1993  
84 Srv.: Alessandro Passerin d'Entrèves,  Natural Law, London 1967, str. 78 

 36

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A1tn%C3%AD_moc&action=edit
http://cs.wikipedia.org/


důstojnosti člověka. Robert Dahl v tomto ohledu argumentuje, že základní 

práva nelze ohrozit, neboť demokracie je sama o sobě prvním základním 

právem, v němž jsou všechna ostatní již obsažena,85 což – uvažme – nelze 

považovat než za technicky dokonalé vytyčení cesty k samoospravedlňování 

demokracie. Na hrozbu vůči zachování základních lidských práv v 

demokratickém společenství upozorňuje Jacob L. Talmon, jenž mj. zkoumal 

původ a charakteristiky totalitní demokracie, když říká: „Jakmile se určitý 

režim považuje za systém, který zaručuje lidská práva a svobody, jsou 

příslušníci tohoto režimu zbaveni práva stěžovat si na to, že jsou zbavováni 

svých práv a svobod“.86

Jak vidno, otázky související s racionalizací pojetí přirozeného zákona 

a absolutizací lidských práv nejsou pouze předmětem filosofické reflexe, 

nýbrž jsou i prakticko-politologického ražení. Snad jsme zmíněním 

problematiky právního positivismu a demokratické procedury dostatečně 

poukázali na důležité politické téma.    

   

 

   

 

 

                                                                                                                                                

                                                 
85 Srv.: Robert Dahl, Democracy and its Critics, New Haven 1989, str. 156 an. 
86 Jacob L. Talmon, O původu totalitní demokracie, Praha 1998, str. 46 

 37



Závěr 

 

V úvodu práce jsme otevřeli problém mravní suverenity jednotlivce – 

občana dnešního liberálně-demokratického právního sekularizovaného 

společenství. Vyslovili jsme obavu, že se osvícenský liberální princip 

svobody jednotlivce během formování demokratického právního státu do 

dnešního západního typu proměnil bezmála v systém, fungující na bázi 

ohánění se seznamem lidských práv; v systém, jenž „osvobozuje“ člověka 

od morálních závazků, činí jej tedy mravně suverénním. Svobodný 

jednotlivec se sobě stává vlastním zdrojem hodnot a nezávisle tak určuje 

kritéria rozpoznávání dobrého a zlého. Obsah pojmu ‚svoboda‘ pak zjevně 

překračuje meze své relace k lidským a občanským právům; svoboda 

jednotlivce se stává prostředkem k jeho neomezené seberealizaci. 

V uvedené souvislosti jsme vyjádřili domněnku, že lidská práva by se 

neměla proměnit v pouhý seznam věcí, které se mohou dělat, výčet věcí, 

kterých se lze dožadovat, ba naopak, že by měla pro politické společenství 

lidí znamenat duchovní naplnění, měla by být živým a úctyhodným mottem, 

ethosem, a měla by dále být cestou k uskutečňování myšlenky obecného 

dobra společenství, nikoliv prostředkem k zajišťování individuálních 

prospěchů jednotlivců. Kořeny uvedené domněnky jsme se rozhodli hledat 

v samé lidské přirozenosti, podstatě, tedy v tom, co činí člověka člověkem, 

abychom ukázali, že mravní suverenita, individualismus a zavádějící 

koncepce lidských práv, vedou nejen k zapomnění myšlenky obecného 

dobra společenství, ale rovněž k popření ideálu vlastní povahy lidství.87

Skrze výklad zákonů u Tomáše Akvinského jsme upozornili na 

důstojnost člověka, jenž, stvořený jako Imago Dei, má ze své přirozenosti, 

ze své rozumové podstaty, účast na věčném zákoně (lex aeterna). Vysvětlili 

jsme, že míra, kterou člověk věčný zákon (ideál řádu) poznává, je vyjádřena 

nepsaným zákonem přirozeným (lex naturalis), a že vyvozováním ze 

zákona přirozeného má člověk ustanovovat psané normy zákona lidského 

(lex humana). Vodítkem na této cestě má člověku být zjevený zákon božský 

(lex divina). Upozornili jsme tak na důstojnost člověka, skrze níž je třeba 

                                                 
87 Srv.: Jan Pavel II., cit. d., čl. 32 

 38



vnímat význam lidských práv a svobod, neboť ty – byť známé coby 

obsažené v psaných normách lidského zákona – se zakládají v zákonu 

přirozeném, tedy jsou přirozeným vyjádřením lidského nahlížení věčného 

zákona, ideálního řádu všech věcí, a nikoliv racionálním vyjádřením 

nezávislé lidské vůle, prosté mravních hodnot. 

 

Pokud jsme vyjádřili nutnost přijetí vnějších morálních hodnot 

společenstvím, jež má mít na paměti jak svobodu občanů, tak obecné dobro, 

pokládali jsme za důležité zabývat se zde konkrétním příkladem. Mluví-li 

dnes evropské společenství o otázce společných hodnot, zvolili jsme si za 

příklad současné liberální demokracie součást tohoto společenství, abychom 

uvažovali v blízkých kulturních a společensko-politických podmínkách. 

Rozhodli jsme se analyzovat Ústavu Irské republiky z hlediska vnějších 

morálních hodnot, k nimž se vztahuje. Představili jsme principy učení 

Tomáše Akvinského o přirozeném zákonu a obecném dobru, přítomné 

v tomto státoprávním dokumentu, a pokusili se tak ukázat způsob, jakým je 

možné udržet rovnováhu mezi ochranou lidských práv a myšlenkou 

obecného dobra tak, aby nebyla ohrožena přirozená svoboda jednotlivce při 

zachování myšlenky obecného dobra jako cíle společenství. Zjistili jsme, že 

dílčí přístupy k lidským právům a obecnému dobru v jednotlivých 

ustanoveních vycházejí z explicitního odkazu k tomistickému učení, jejž 

nacházíme již v první větě Preambule irské ústavy. Tímto odkazem se irské 

politické společenství zavazuje veškeré své jednání vztahovat k Bohu, tedy 

spáse, jako k svému transcendentnímu konečnému cíli, k němuž má dospět 

skrze usilování o společné dobro, štěstí a blaženost všech lidí. Přijímá tak 

roli, jíž státu připisuje Tomáš, tedy roli instituce, jejímž smyslem je 

napomáhat jednotlivci na jeho cestě ke konečnému cíli. 

 

Znalí odkazu k Tomášovským principům přirozeného zákona a 

obecného dobra v irské ústavě jsme se důkladněji pozastavili u pojmu 

lidských práv, zejména proto, abychom dostatečně objasnili jejich původ 

v přirozeném zákoně a tím také jejich neodmyslitelnou spjatost s obecným 

dobrem, jako cílem. Ze souvislosti se změnami percepce lidských práv 

v dějinách nám vyplynula některá společensko-politicky důležitá témata. 
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Zmínili jsme se o mylném, tj. racionalistickém přístupu v chápání lidských 

práv, jež vedl až k jejich nezdravému zbožšťování, individualismu a mravní 

suverenitě, a dále jsme se zabývali kritikou positivistického přístupu v pojetí 

původu a tvorby zákonů, jejž jsme spojili s problémem absolutizace 

demokratické procedury. Problematiku demokratické procedury bylo 

vhodné zmínit z následujícího důvodu: Podařilo se nám uvědomit si, že 

lidská práva jsou ohrožována absolutizací demokratické procedury, 

způsobovanou právně positivistickým přístupem. Vztáhneme-li nyní výše 

uvedené k pojetí lidských práv a obecného dobra v irské ústavě, zdá se ze 

shrnutých závěrů, že irský konstitucionalismus – systém, v němž základní 

lidská práva, chápaná ovšem jako prepositivní normy zakládající se 

v přirozeném zákoně, obdržela ústavní garanci, je vhodným prostředkem 

k ochraně těchto prepositivních norem a zbrzdění absolutizace demokratické 

procedury.  

Aniž by bylo naším úmyslem protěžování způsobu politického 

uspořádání Irské republiky, musíme se pozastavit na pozoruhodným 

skloubením funkčních liberálních institucí a tomistických, potažmo 

katolických státoprávních nauk, jakého jsme v něm svědky. Irský 

konstitucionalismus využívá liberální instituce ústavy k ochraně lidských 

práv a svobod, zároveň ovšem (dle učení Tomáše Akvinského) k těmto 

právům a svobodám přistupuje jako k prepositivním normám vycházejícím 

z přirozeného zákona, čímž omezuje a) absolutizaci svobody jednotlivce a 

jeho mravní suverenitu v dosahování individuálního prospěchu, b) 

všemocnost demokratického mechanismu; to vše za účelem zachování 

myšlenky obecného dobra jako cíle politického společenství. 

 

V úvodu jsme upřesnili, že hovoříme-li v naší práci o současné 

liberální demokracii, máme na mysli stát sekularizovaný. V souvislosti 

s živou debatou evropského společenství o otázce vztažení se ke společným 

křesťanským hodnotám evropských národů máme nyní možnost se zamyslet 

nad novým modelem laického společenství, jež přestává být určováno 

linkami nacionalismu. Uvědomíme-li si, že nemáme zaměňovat 

náboženskou neutralitu politického společenství s jeho neutralitou 

hodnotovou, otevřeme snad cestu etice zpět do politiky, když už se ji – dost 
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možná jako vedlejší produkt odluky církve od státu – podařilo z ní odvést. 

Jak vyplývá z naší práce, opření se o morální hodnoty zakotvené v lidské 

přirozenosti, nezakládá jen cestu ke společnému dobru, posílení ethosu a tím 

i pospolitosti evropského společenství (a politického společenství vůbec), 

nýbrž především zábranu lidskému disponování mravní suverenitou a lpění 

na subjektivních (ne)pravdách. Neboť znovu: „Jak je potom možné 

požadovat práva, když nevěříme v hodnoty?“88       

Závěrem bychom podotkli, že jsme se v naší práci zabývali analýzou 

současného státoprávního dokumentu, jejž jsme konfrontovali s téměř osm 

set let starým učením (jehož kořeny jsou pochopitelně ještě mnohem starší). 

Podařilo se nám ukázat, že je nicméně nevyhnutelné, aby se dnešní 

státoprávní nauka k tomuto učení vztahovala, má-li politické společenství za 

cíl šťastný, neboli blažený, život občanů, tedy je-li jeho krédem výjimečná 

důstojnost lidství.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Údaj o celkovém rozsahu práce: 

40 stran vlastního textu, 

77690 znaků vlastního textu včetně mezer. 

                                                 
88 J. Maritain, cit.d., str. 88 
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Thomas Aquinas and Contemporary Democratic Constitution (resumé) 

 

Markéta Jirková 

 

The thesis‘aim is to present a perception of human rights arising out of Saint 

Thomas Aquinas‘theory of natural law (lex naturalis) and common good (bonum commune) 

and to oppose it eventually to the nowadays customary perception of human rights based 

primarily on the Enlightenment’s liberal thoughts. It is aforesaid, that the nowadays 

perception of human rights tends to operate them as a list of things which can simply be done 

and claimed and not as an ethos of a political community.  

Firstly, the main characteristics of the law itself are represented as well as the 

different species of law and mutual relations among these. For it is said, that human beings 

(created as “Imago Dei”) are – out of their own nature – participating in the great idea of 

Order of all things, the eternal law (lex aeterna), and dispose the ability of learning this law 

through their naturally based perception of what is called the natural law, the next section is 

dedicated more thoroughly to the natural law, as it describes it from two different points of 

view – ontological and noetical in order to resume, that the natural law is connected straight 

to the essence of human itself and relates thus to human’s rights as well as to his final end – 

salvation – reachable through the effort for common good. 

Secondly, the Thomistic political philosophy is being shown as a normative ground 

of a contemporary democratic constitution. An analysis of the Constitution of Ireland is being 

made and focuses on finding the Thomistic principles of natural law and common good in it. 

Finally, a summary of the Thomistic principles found in the Irish Constitution is presented to 

give us account of a specific kind of Irish treatment of human rights – characterized by a 

strong effort to preserve one’s liberties on one hand and to preserve the idea of common 

good, as an aim of a community, on the other hand. 

Thirdly, with reference to what has been explored, human rights are now illustrated 

as part of the natural law and connected thus very deeply to the idea of common good. The 

chapter then deals with different kinds of problematic brought up together with the mislead 

perception of human rights and positivistic treatment of laws, such as the phenomena of 

human rights divine empowering or absolute overgrowth of democratic procedures. 

The thesis – as a whole – brings an important overview of Saint Thomas’ theory of 

natural law and common good from the point of view of its relevance to a contemporary 

democratic constitution. It shows – in the case of Irish constitution – how to pursue the idea 

of common good without leaving human rights and liberties unattended. 

A general aim of the thesis is to underline the importance of normative ground of a 

constitution in relevance to the actual European debate concerning the question of Europe’s 

common cultural values and the possibility of having them constituted. The thesis tries to 

imply, that adoption and constitution of a common normative ground by a political 

community founds a path leading to common good and enforces the ethos of this community. 
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