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Úvod 

 

Rawlsova Teorie spravedlnosti1 je považována za nejvýznamnější 
a nejdůležitější koncepci v oblasti politické filosofie a 

etiky dvacátého století (Höffe 2006: 3). John Rawls v ní 

představil koncepci, která se měla stát (a také se stala) 

alternativou k dosud převládajícímu politickému myšlení 

utilitarismu v (anglosaské) politické a morální filosofii 

(Rawls 1999b: xvii; Scheffler 2003: 426). Rawlsova smluvně 
založená koncepce politické spravedlnosti jakožto férovosti2 

vyvolala velké množství kritických reakcí3, které Johna Rawlse 

přiměly k reformulaci původního stanoviska. 
V Teorii spravedlnosti předložil Rawls systematickou teorii, 

založenou na zobecnění klasických smluvních teorií4 a jejich 
přenesení na vyšší úroveň abstrakce,  která formuluje principy 
spravedlnosti jako morálního základu dobře uspořádané 
společnosti (Rawls 1999b: 3–10). Koncepce spravedlnosti jako 
férovosti ve své původní podobě sice rozlišuje mezi veřejnou 
koncepcí spravedlnosti a obecnou morální koncepcí 

spravedlnosti (Rawls 1999b: 15, 347-350), Rawls však 

netematizuje rozdíl mezi filosofickými či morálními učeními a 
teoriemi týkajícími se výhradně oblasti politična (Rawls 2005: 
xv).  

                                                
1 Rawls 1999b (první vydání 1971), česky Rawls 1995.  
2 Ohledně překladu pojmu „fairness“ neexistuje v českém prostředí jednoznačná shoda. Některé překlady 
Rawlsových textů jej do češtiny nepřevádějí a ponechávají v původní podobě s ohledem na neexistenci českého 
ekvivalentu, který by přesně, plně a neproblematicky vystihoval způsob, jakým John Rawls tento pojem užívá. 
Takové řešení je však poněkud umělé a do značné míry provizorní. Jiné přístupy se snažily hledat řešení 
v nalezení českého slova, které by se svým významem „fairness“ alespoň blížilo (viz Berkův překlad Teorie 
spravedlnosti, v němž se překladatel významově zcela nesprávně snaží překládat „fairness“ jako „slušnost“). 
V současnosti však převažuje překladatelský úzus, který dává přednost výrazu „férovost“, který – byť nezahrnuje 
významovou šíři anglického „fairness“ beze zbytku – , představuje stále nejlepší dostupný ekvivalent v českém 
jazyce.  
3 Pro základní přehled viz např. Kymlicka 2002: 53 – 165. 
4 Rawls výslovně zmiňuje Lockea, Rousseaua a Kanta (Rawls 1999b : xviii) 
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Diskuse, které po vydání Teorie spravedlnosti5 následovaly, 

přivedly Rawlse k názoru, že pojetí „dobře uspořádané 
společnosti“ (well ordered society, Rawls 1999b: 397-405), 

založené na všeobecně přijímaných principech spravedlnosti 

jakožto férovosti je nerealistické. Moderní demokratické 

společnosti se vyznačují pluralitou vzájemně neslučitelných 
všeobsažných učení (comprehensive doctrines6) - morálních, 

filosofických a náboženských systémů, které poskytují celistvý 
morální výklad světa a z něj odvozenou představu o vedení 

dobrého života (Rawls 2005: xvi – xx). Žádné z těchto učení 
však není přijímáno a uznáváno všemi občany demokratické 

společnosti – a předpokládat či dokonce vyžadovat jeho přijetí 
všemi není možné s odkazem na názorovou pluralitu jako jednu 

z konstitutivních hodnot liberálních demokracií. Teorie 

spravedlnosti jakožto férovosti, která striktně neodlišuje 

oblast politična (the domain of the political, Rawls 2005: xv) 
od představy dobře uspořádané společnosti, je jedním z těchto 
všeobsažných učení a sama o sobě nemůže sloužit jako všeobecně 
uznávaný základ demokratické společnosti (Rawls 2005: xiii 

passim).  

Politický liberalismus7 se pokouší o reformulaci původního 
stanoviska odpovědí na otázku, jaká je nejvhodnější koncepce 
spravedlnosti specifikující férové podmínky společenské 
spolupráce mezi občany, kteří jsou považováni za svobodné a 

rovné a za plně angažované členy stabilní společnosti, která 
je zároveň (světo)názorově8 rozdělena pluralitou vzájemně 
neslučitelných všeobsažných učení (Rawls 2005: 3n). Takovou 

                                                
5 Zejména komunitaristická kritika, viz Kymlicka 2002: 210-244, Meyer 1996: 93-100, Mulhall, Swift 2003: 
464-475. 
6 V otázce nejpřiměřenějšího českého překladu pojmu „comprehensive doctrine“ vládne ještě větší pluralita, než 
v případě „fairness“. Vedle všeobsažných učení (Hrubec 2004: 94) (překlad, který preferuje tato magisterská 
diplomová práce) je možné se setkat ještě s pojmy všeobsažné doktríny (Znoj 2004 : 36), nebo obsažné doktríny 
(Skovajsa 2004 : 113n), případně i ucelené doktríny (Říha 2006 : 24 passim).  
7 Rawls 2005. Tato práce používá třetí, rozšířené vydání.  Kniha poprvé vyšla v roce 1993, druhé vydání 
(obsahující A Reply to Habermas) v roce 1996. Vydání této knihy přecházelo několik Rawlsových článků a 
přednášek, viz Rawls 2005: xiv. Česky kniha dosud nevyšla, český název díla v textu používám pro větší 
přehlednost.  
8 Jürgen Habermas překládá termín „comprehensive doctrine“ několika způsoby jako „Weltanaschauung“, 
„Weltdeutung“, „Weltbild“ (Habermas  1996b:79, 85). 
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možnost podle Rawlse představuje politická koncepce 

spravedlnosti, jejíž všeobecné uznání je podmíněno existencí 
tzv. překrývajícího konsensu (overlapping consensus) 

všeobsažných učení a jejíž fungování je regulováno užíváním 

veřejného rozumu (public reason) (ibid.). 
 

Reformulace Rawlsovy pozice, která může být vnímána jako 

oslabení původní koncepce, vyvolala množství kritických reakcí 
a diskusí. Patří mezi ně i dva texty Jürgena Habermase 

(Versöhnung durch öffentlichen Vernunftgebrauch a ‚Vernünftig‘ 

versus ,wahr‘ – oder die Moral der Weltbilder), zveřejněné 
v Habermasově knize Die Einbeziehung des Anderen, první z nich 
pak i anglicky v The Journal of Philosophy pod názvem 

Reconciliation Through the Public use of Reason: Remarks on 

John Rawls’s Political Liberalism společně s Rawlsovou 

odpovědí A Reply to Habermas. Habermasův kritický přístup 
k Rawlsově teorii spravedlnosti i ke koncepci politického 

liberalismu vychází z jeho vlastní pozice, kterou lze 

zjednodušeně shrnout pod pojem „diskursivní etika“ (Habermas 
1991: 119 passim). Habermasova kritika se zaměřuje zejména na 
problematiku nároku platnosti Rawlsových teorií a na otázku 

jejich vnitřní koherence.  
 

Tato práce představuje a shrnuje stěžejní momenty Rawlsovy 

teorie spravedlnosti jakožto férovosti a nejvýznamnější rysy 
její reformulované9 podoby v Politickém liberalismu. Podrobněji 
se věnuje zejména těm aspektům a tématům, které jsou předmětem 
Habermasových kritických reakcí a následné Rawlsovy odpovědi 
na ně. 
 

Poznámka ke způsobu odkazů na citovaná díla: 

                                                
9 Interpretace Politického liberalismu tak, jak jej představuje Rawls, tedy jako revizi či reformulaci koncepce, 
představené v Teorii spravedlnosti, je však do jisté míry problematická. Viz Hrubec 2004: 103–109. 
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Vzhledem k množství doplňujících a vysvětlujících poznámek pod 
čarou a ke skutečnosti, že vycházím zejména z pramenné 

literatury - tj. děl Johna Rawlse a Jürgena Habermase - jsou 
odkazy na citovaná díla uvedeny přímo v textu. Tento způsob je 
obvyklejší spíše v sociálních vědách než ve filosofii, zde 

však slouží k zachování přehlednosti a snazší orientace v 

textu. 
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1. Teorie spravedlnosti – paradigmatická změna 
v politickém myšlení druhé poloviny dvacátého 

století 

 

Rawlsova Teorie spravedlnosti je považována za nejvýznamnější 
příspěvek anglosaského politického myšlení dvacátého století. 
Význam této práce nespočívá jen v představení pojetí 

spravedlnosti jakožto férovosti, ale i v působení na témata, 
kterými se poválečná politická filosofie zabývá. Podle 

německého politického filosofa Otfrieda Höffeho (2006: 3-7) 

spočívá toto působení ve čtyřech paradigmatických změnách: 
1) Anglosaská filosofie a etika byla dlouho dobu ovládána 

metaetikou, která se zabývala pojmy a formami argumentace 

normativní etiky, sama etika ovšem předmětem bádání nebyla.  

Rawls se oproti tomu nezabývá sémantickými analýzami, a ani 

metodologické otázky u něj nehrají zásadní roli – první 

paradigmatická změna spočívá v návratu k normativním tématům, 
„Rawls přivedl etiku od analýzy jazykové zpět k analýze 

věcné.“ (Höffe 2006: 4). 

2) V rámci normativní etiky prosazuje Rawls alternativní 

koncepci, na místo utilitaristického principu „největšího 
štěstí pro největší počet“ nastupuje „spravedlnost jako 

férovost“, filosofickými vzory již nejsou Bentham a Mill, ale 

Immanuel Kant – utilitarismus se dnes nachází v defenzívě. 
3) Na rozdíl od zmiňovaných koncepcí se Rawlsova filosofie 

vyznačuje interdisciplinaritou, propojením etiky a ekonomie, 

Rawls používá jazyk teorie her a racionální volby. 

4) Zatímco v padesátých a šedesátých letech 20. století se 

vedly polemiky mezi liberálními a marxistickými mysliteli 

(jednoduše řečeno „pravicí“ a „levicí“), Rawlsovi se podařilo 
oslabit pozici „nepřátelského tábora“ – zásadní debaty se 

vedou v rámci liberálního paradigmatu, Rawls se navíc staví 
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proti klasické liberální debatě, která se zejména v USA vede 
v lockeovské inspirační linii, totiž na základě spojení 

občanských práv a práv na demokratickou participaci s tržním 
hospodářstvím;10 Rawls naopak obhajuje doplnění politického a 
ekonomického liberalismu koncepcí sociálního státu. (Höffe 

2006: 3–7) 

 

V souvislosti s vydáním Teorie spravedlnosti hovoří německý 
filosof Wolfgang Kersting dokonce o „neočekávané renesanci“ 

(Kersting 1994: 261) politické filosofie, která se v 19. 

století nacházela v područí scientismu a ve století dvacátém 
byla marginalizována působením logického empirismu a filosofie 
jazyka.  

 

1. 1. Aktualizace kontraktualismu 

 

Již v úvodu představuje John Rawls svoji teorii spravedlnosti 
jako „koncepci (…), která zobecňuje a přenáší na vyšší úroveň 

abstrakce známou teorii společenské smlouvy“ (Rawls 1999b: 

10). Výslovně se odvolává na smluvní teorie Johna Lockea, 

Jeana-Jacquese Rousseaua a Immanuela Kanta. Klasické smluvní 

teorie (Hobbes, Locke, Rousseau) jsou však spíše metodickým 

postupem, jak legitimizovat autoritu státu (původně) 
svobodných a rovných občanů (viz např. Wolff 2006: 39–46), 

zatímco u Rawlse se smluvní procedura vztahuje pouze na 

formulaci principů spravedlnosti, které upravují fungování 

základní struktury společnosti (Rawls 1999b: 10n). Rawlsova 

filosofie – stejně jako filosofie ostatních neokontraktualistů 
(Robert Nozick, James Buchanan) – je především politickou 

etikou, legitimita státního zřízení stojí mimo oblast jejich 
zájmu (Kersting 1994: 263).  

                                                
10 Vycházející z Lockeova požadavku zajištění práva na soukromý majetek, viz např. Wolff 2006: 21n.. 
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Kontraktualistický argument je tak zbaven všech konotací 

státního práva a problematiky suverenity státu. Rawlsova 

smluvní koncepce se odvolává na kantovskou autonomii moderního 

člověka a občana.  
Rawlsovým východiskem při formulování teorie spravedlnosti 

jako smluvní teorie je hledání adekvátní výchozí pozice, v níž 

budou formulovány principy spravedlnosti jako férovosti, ovšem 

sama výchozí situace musí být férová. Vztah mezi spravedlností 

a férovostí přitom nelze jednoduše chápat tak, že se jedná o 
identické pojmy (Rawls 2005: 11).  

Impulsem pro renesanci smluvní teorie jako základu hledání 

principů spravedlnosti, kterými se řídí dobře uspořádaná 
společnost, je pro Rawlse neuspokojivé a nedostatečné založení 
férových principů rozdělování společenských statků, které 

poskytuje utilitarismus a perfekcionismus11, které Rawls 

souhrnně označuje jako teleologická učení (Rawls 1999b: 22) a 
také intuicionismus, který se nároku na vytvoření teorie 

spravedlnosti s jasně definovanými univerzálně platnými 

principy vzdává.  

 

1. 2. Kritika utilitarismu 

 

Utilitarismus je možné kritizovat buď na základě zpochybnění  
proveditelnosti či reálné platnosti jednotlivých koncepcí 

maximalizace užitku (tj. že například není možné vypracovat 

seznam všech jednotlivých voleb a identifikovat tak 

jednoznačně jejich důsledky, nebo že není možné srovnávat 

odlišné  individuální představy o tom, co přináší největší 
užitek a určit tedy přiměřené jednání, které vede k jeho 

                                                
11 Rawls definuje perfekcionismus jako teleologické učení, jehož nejvyšší hodnotou a cílem je dosahování 
„lidské dokonalosti v různých kulturních podobách“ (hedonismus, eudaimonismus atd.) (Rawls 1999b: 22), 
podrobněji viz Rawls 1999b: 285-292, jinak řečeno „dosahovat určitého ideálu dobrého života v největším 
možném rozsahu“ (Kliemt 2006: 105). Takto definovaný ideál dobrého života však nelze ztotožňovat 
s Rawlsovou představou dobrého, tj. racionálního životního plánu, viz Rawls 1999b: 358 passim, kapitola 1.7.1. 
této práce.  
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maximalizaci) (Höffe 2006: 15), nebo s poukazem na celkovou 

nedostatečnost utilitárních koncepcí a jejich neslučitelnost 
s požadavkem na vypracování morálního stanoviska. Rawlsova 

kritika utilitarismu vychází z druhého způsobu – ze zásadního 
odmítnutí utilitarismu jako teorie, která by mohla uspokojivě 
vyřešit problém férové distribuce společenských statků.   
 

Rawls se ve svém zkoumání (§ 5-6, 27-28, 30 Teorie 

spravedlnosti) zabývá zejména tzv. klasickým utilitarismem 

(Henry Sidgwick, Jeremy Bentham) a teorií průměrného užitku. 
Tvrdí ovšem, že „rozdíly mezi smluvním pojetím a utilitarismem 

zůstávají v podstatě stejné u všech [forem utilitarismu].“ 

(Rawls 1999b: 20)  

 

„Přísně klasické“ pojetí utilitarismu chápe společnost jako 

„správně uspořádanou“12 (Rawls 1999b: 20) – a tedy 

spravedlivou13 -, jestliže jsou její hlavní instituce vytvořeny 
a nastaveny tak, aby bylo dosaženo největší míry uspokojení 
pro sumu všech jednotlivců, kteří jsou členy této společnosti 
(Rawls 1999b: 20). Taková koncepce spravedlivé společnosti je 
odvozena od specifické představy o jednotlivci. Principem 

chování jednotlivce je v tomto pojetí dosahování největšího 
užitku pro sebe sama a vyvažování svých současných i budoucích 
nákladů a zisků; principem uspořádání společnosti je pak 

dosahování „největší možné míry blahobytu prostřednictvím 

zajištění největšího možného souboru přání a požadavků jejích 

členů“ (Rawls 1999b: 21).  

Podle Rawlse existují dvě hlavní oblasti, kterých se každá 

etická teorie týká – právo a dobro, z nichž je odvozena i 

představa morálně hodnotné osoby (ibid.). Nejjednodušším 

způsobem, jak definovat vztah mezi právem a dobrem, je 

                                                
12 Rawls zde používá výrazu „rightly ordered“ v kontrastu ke své koncepci dobře uspořádané (well ordered) 
společnosti. Správnost (rightness) je v jeho koncepci navíc spojena s pojmem férovosti podle dvou principů 
spravedlnosti jakožto férovosti (Rawls 1999b: 95n). 
13 Přesněji řečeno „morálně správnou“ (Wolff 2006: 49, Kymlicka 2002: 10). 
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teleologické pojetí – dobro je definováno nezávisle na právu a 

právo je pak tím, co realizuje dobro. Takové teorie podle 

Rawlse umožňují posuzovat, co je dobré, bez ohledu14 na to, zda 
je to i spravedlivé. Pokud je například rozkoš chápána jako 
dobro, může být uznána a hodnocena na základě kritérií, která 
nepředpokládají a nevyžadují principy práva. Problém ovšem 

nastává při posuzování distribuce statků – pokud je také 

chápána jako dobro, utilitaristická teorie vede nutně 
k požadavku maximalizace takového dobra. Rozdělování statků, 
má-li být spravedlivé a férové, ovšem podle Rawlse předpokládá 
nějaké pojetí práva (conception of right) (Rawls 1999b: 22n, 
93-95).  

Klasický utilitarismus není schopen vytvořit jednoznačný a 

závazný systém pravidel pro distribuci statků, neklade žádná 
omezení při dosahování největšího užitku pro společnost jako 
celek. Důsledkem takového pojetí může být situace, kdy mohou 
být ztráty určitých osob vyvažovány zisky jiných. Podle Rawlse 
je tento „závazek neomezené agregace“ (Scheffler 2003: 429) 

možné chápat jako výsledek procedury, která „přijímá pro 

společnost jako celek princip racionální volby jednoho 

člověka“ (Rawls 1999b: 24), který je pojímán – aby tato 

generalizace fungovala – jako „nestranný, empatický 

pozorovatel“ (ibid.). Společnost se však vyznačuje pluralitou 
preferencí a cílů, které si lidé stanovují, a tato pluralita 
je podle Rawlse „esenciální vlastností lidské společnosti“ 

(Rawls 1999b: 25). Klasický utilitarismus není schopen tyto 

fundamentální odlišnosti reflektovat, „nebere vážně rozdíl 

mezi lidmi“ (Rawls 1999b: 24). 

 

Kritika utilitaristické pozice, založené na představě 
průměrného užitku, souvisí úzce s výběrem principů 
spravedlnosti v původní pozici. Ani utilitarismus průměrného 

                                                
14 Orig. „(…) the theory enables one to judge the goodnes pf things without referring to what is right“ (Rawls 
1999b: 22). 



 15

užitku ovšem podle Rawlse není schopen řešit otázku vztahu 

práva a dobra a selhává podobně jako klasický utilitarismus 
v otázce spravedlivé distribuce společenských statků 
(podrobněji viz Rawls 1999b: 139-153). 
 

Rawls rozeznává tři zásadní odlišnosti (smluvní) teorie 

spravedlnosti od utilitarismu: 

 

1) Principy spravedlnosti jsou výsledkem volby v původní 
pozici a tato volba zdůvodňuje i prioritu spravedlnosti, resp. 
práva, zatímco utilitarismus chápe tuto prioritu jako 

„společensky užitečnou iluzi“ (Rawls 1999b: 25). 

2) Principy spravedlnosti, jak je chápe Rawlsova teorie, 

jsou předmětem původní, zakládající dohody (initial agreement) 
(Rawls 1999b: 11-13, Maus 2006: 73) zatímco utilitarismus 

pouze přenáší principy, zvolené jednotlivcem, na celou 

společnost.  
3) Utilitarismus je teorií teleologickou, zatímco teorie 

spravedlnosti je teorií deontologickou (Rawls 1999b: 26), není 

schopná uvažovat o dobru a právu odděleně, a jejich vzájemný 
vztah řeší zavedením priority práva před dobrem. (Rawls 1999b: 
24 – 30) 

 

Tato interpretace utilitarismu v protikladu ke smluvní teorii 

je však podle Kymlicky (2002: 33-37) velmi problematická. 

Kymlicka rozlišuje dva způsoby interpretace utilitarismu – 

první chápe utilitarismus jako teorii, spočívající na rovném 
zohledňování zájmů všech členů společnosti a zahrnující pod 

pojem užitečnosti i morálně správné jednání. Druhý – který 

favorizuje Rawls – uvažuje o utilitarismu jako o teleologickém 

systému, který je schopen pojímat občany společnosti jako 

navzájem rovné pouze tehdy, je-li takové pojetí slučitelné 
s požadavkem maximalizace sumy užitku pro všechny. Kymlicka 

však tvrdí, že taková interpretace zakládá odlišnou formu 
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utilitarismu, nikoli pouze jiný způsob nahlížení téhož. 

Rawlsova interpretace utilitarismu totiž není schopna 

vysvětlit, proč má být „maximalizace užitku jako náš přímý cíl 
považována za morální povinnost“ (Kymlicka 2002: 35). Morální 

povinnost je v běžném pojetí chápána jako povinnost 

interpersonální, která nás zavazuje ve vztahu k ostatním 

lidem. Komu jsme však zavázání povinností maximalizace užitku? 

Řešením této otázky by mohlo být tvrzení, že takový závazek 
dlužíme těm, kteří mají z maximalizace užitku prospěch. Ovšem 
pokud takovou povinnost chápeme jako povinnost rovného ohledu, 

ocitáme se zpět u prvního typu interpretace utilitarismu. 

Maximalizace užitku je tak spíše vedlejším produktem, nikoli 

základem utilitaristických teorií. Pokud přesto přijmeme 
Rawlsem preferovanou teleologickou interpretaci, je možné 

pojímat utilitarismus jako teorii bez vlastního morálního 

nároku, jako estetický ideál.15 Kymlicka částečně přijímá 
závěry Rawlsovy argumentace, když tvrdí, že utilitarismus trpí 
vnitřním rozporem, protože „není možné zároveň tvrdit, že 

mravnost [jednání] je zásadně spojena s maximalizací dobra, a 

zároveň s nárokem na respektování požadavků jednotlivců na 

rovný ohled.“ (Kymlicka 2002: 37). Kymlicka proto 

upřednostňuje Rawlsovo řešení, a tvrdí, že pro formulaci 

principů distribuce statků takovým způsobem, aby byl zachován 
rovný ohled (tedy východisko prvního typu interpretace 

utilitarismu), je lepší zajištění férových podílů osob, než 

spoléhání se na individuální, sobecké volby takových podílů.   

                                                
15 Podobně ostatně argumentuje Rawls v případě další jím zmiňované teleologické teorie, nietzscheovského 
perfekcionismu (Rawls 1999b: 22n). 
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1. 3. Kritika intuicionismu16 

 

Rawls chápe intuicionismus jako učení, podle něhož existuje 

neredukovatelná skupina prvních principů, které musejí být 

navzájem poměřovány na základě našich uvážených soudů s cílem 
stanovit, „která rovnovážná kombinace je nejspravedlivější.“ 

(Rawls 1999b: 30). Jakmile je dosaženo určitého stavu 

obecnosti, neexistují podle intuicionistů žádná kritéria 

vyššího řádu, která by vymezovala prioritu jednotlivých 

soupeřících principů spravedlnosti.  
Teorie intuicionismu uznává, že pluralita prvních principů 
může ústit v odlišné či protikladné způsoby řešení v různých 
konkrétních případech a že tyto principy nezahrnují explicitní 
metodu, jak stanovit prioritu pravidel pro posuzování těchto 
principů mezi sebou. Musíme pouze postihnout jejich rovnováhu 
na základě intuice – toho, co se nám zdá nejsprávnější. Rawls 
uznává, že intuicionistické teorie nejsou iracionální 

(irrational, Rawls 1999b: 34), není možné jednoduše 

předpokládat, že se soudy o (sociální) spravedlnosti dají 

odvodit ze zjevně uznávaných etických principů. Pojem zjevně 
uznávaného etického principu může být vágní a nelze se na něj 
jednoduše spoléhat. Intuicionismus odmítá možnost jasného 

řešení problému priority, Rawlsova teorie spravedlnosti o 

takové řešení naopak usiluje Koller (2006: 66). Podle Rawlse 
jsou možné dva přístupy k řešení problému priority. Prvním je 
formulace jediného všezahrnujícího principu, druhým pak 

lexikálně uspořádané principy spravedlnosti, které si sice 

nemohou nárokovat absolutní platnost, nicméně mají větší šanci 
na přijetí a dosažení shody.  

                                                
16 Problematika intuicionismu, který je známý zejména v americké filosofické tradici (viz Rawls 1999b: 30, 
pozn. 18) a představuje alternativu k utilitarismu, která je podle Rawlse neuspokojivá (Kymlicka 2002: 53), je 
zde uvedena v Rawlsově interpretaci spíše pro úplnost jeho argumentace. Kapitola 1.3. této práce si rozhodně 
nečiní nárok na podrobné představení intuicionismu, ani jeho srovnání se smluvními teoriemi spravedlnosti. 
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1. 4. Předmět a role spravedlnosti 
 

1. 4. 1. Pojem dobře uspořádané společnosti 
 

Rawls chápe spravedlnost jako základní ctnost společenských 
institucí (first virtue of social institutions, Rawls 1999b: 

3), pomocí které je zakládána a poměřována platnost 

jednotlivých zákonů a regulativů společnosti. Toto pojetí je 
úzce spojeno s liberální představou, že každý člověk se 

vyznačuje nedotknutelností svých základních práv, která 

nemohou být zrušena či přehodnocena za účelem většího zisku či 
blahobytu pro společnost jako celek.  
Společnost, o které Rawls hovoří – víceméně soběstačná 
asociace osob, které ve svých vzájemných vztazích uznávají 

určitá pravidla jednání vytvářející systém spolupráce tak, aby 
účast v takovém systému přinášela zisk – se vyznačuje zároveň 
konfliktem a identitou zájmů. Identita zájmů vzniká tehdy, 

umožňuje-li společenská spolupráce lepší život pro každého 

člena společnosti, než by byl člen takové společnosti schopen 
žít sám o sobě. Střet zájmů vzniká tehdy, není-li členům 
společnosti lhostejné, jakým způsobem budou rozdělovány 
společenské statky a každý člen dává přednost většímu podílu 
na nich před menším (Rawls 1999b: 4).  
Pro zvolení některého z mnoha typů společenského uspořádání, 
které reguluje rozdělování statků vyprodukovaných pomocí 

spolupráce ve společnosti, je třeba souboru norem – principů 
sociální spravedlnosti (principles of social justice, ibid.). 

Tyto principy určují způsob, jak přiřazovat práva a povinnosti 
v základních společenských institucích a jak přiměřeně 
rozdělovat zisky a náklady společenské spolupráce. 
S rolí spravedlnosti jako regulativu rozdělování společenských 
statků spojuje Rawls představu dobře uspořádané společnosti, 
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jejímž základním rysem není pouze maximalizace dobra 

jednotlivých členů, ale také to, že je efektivně regulována 
veřejnou koncepcí spravedlnosti (ibid.). Dobře uspořádaná 
společnost se vyznačuje dvěma základními rysy: 
1) „všeobecně uznávanými a přijímanými principy spravedlnosti, 
2) společenskými institucemi, které jsou vytvořeny tak, aby 

vyhovovaly těmto principům.“ (Rawls 1999b: 4)  
Jinými slovy – spravedlnost je základem dobře uspořádané 
společnosti, umožňuje bezpečné společenství lidí, 

vyznačujících se odlišnými, sobeckými zájmy. Rawls si 

uvědomuje, že současné reálně existující společnosti jsou 

zřídka dobře uspořádané a že je v nich přítomen spor o 

principech spravedlnosti. Zároveň je ovšem přesvědčen, že 

tento spor neruší shodu na tom, že instituce jsou spravedlivé 

(pouze) tehdy, nejsou-li rozdíly mezi lidmi činěny pouze 

arbitrárně a pokud pravidla určují náležitou rovnováhu mezi 

konkurenčními požadavky na zisky, vyplývající ze společenské 
spolupráce (Rawls 1999b: 5). 

 

1. 4. 2. Předmět spravedlnosti 
 

Předmětem spravedlnosti je základní struktura společnosti, tj. 
způsob, jakým hlavní společenské instituce – politický systém  
a základní ekonomické a sociální uspořádání - rozdělují 
základní práva a povinnosti a určují rozdělování zisků 
plynoucích ze společenské spolupráce, zejména s ohledem na 

nevyhnutelné společenské nerovnosti (Rawls 1999b: 6n). 

Principy spravedlnosti, které vymezují práva a povinnosti 

členů společnosti i náležitou distribuci společenských statků, 
tvoří koncept spravedlnosti, který Rawls odděluje od pojmu 

koncepce spravedlnosti, která je určitou interpretací role 

konceptu spravedlnosti ve společnosti (Rawls 1999b: 9). 
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Rozsah platnosti Rawlsovy koncepce je přitom limitován dvojím 
způsobem. Nejedná se totiž o obecnou koncepci spravedlnosti, 
ale o pojetí týkající se základní strukturu veřejných 
institucí společnosti. Tato společnost se navíc vyznačuje 
určitými specifickými rysy – jedná se o společnost dobře 
uspořádanou. „Od každého se předpokládá, že bude jednat 

spravedlivě a účastnit se podpory a udržování spravedlivých 

institucí.“ (Rawls 1999b: 8). 

 

1. 5. Původní pozice – východisko formulování 

principů spravedlnosti 
 

Principy spravedlnosti, představující „nastavení“ základní 

struktury společnosti, vznikají na základě společenské smlouvy 
– původní, zakládající dohody zúčastněných stran, tj. členů 
společnosti. Klasické smluvní teorie, jejichž hlavním cílem je 
legitimace státu a konkrétního státního zřízení (zejména 

Hobbes, Locke, Rousseau)17, vycházejí z představy původního 
stavu, který se vyznačuje absencí státního zřízení, závazných 
a vynutitelných pravidel lidského jednání. Přirozený stav, 

v němž jsou lidé svobodni a navzájem si rovni z hlediska 

absence normativních principů, regulujících jejich jednání, je 
nutné – s poukazem na jeho neudržitelnost - zrušit aktem 

společenské smlouvy, který pak zakládá legitimitu státu. 

Podmínky a pravidla, která stanovuje společenská smlouva, jsou 
pak závazné pro všechny členy společnosti. Aspekt obecné 

závaznosti je přitom zásadním bodem kritiky smluvních teorií – 
ať již je participace na původní dohodě chápána jako volní 

akt, nebo tzv. tichý (tacitní) konsensus (Wolff 2006: 39 – 

43).  

                                                
17 Pro podrobnější rozlišení smluvních teorií státu a smluvních teorií ospravedlnění viz Kersting (1994), Schmidt 
(2000), Wolff (2006). 
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John Rawls přejímá představu původního stavu jako součást 
procedurální legitimizace principů spravedlnosti, jeho původní 
pozice však klasické kritice kontraktualismu odolává. Původní 
pozice je totiž pojímána jako myšlenkový experiment, 

neoznačuje ani historické stadium vývoje společnosti, ani 

primitivní stupeň kulturního vývoje, je to „čistě hypotetická 
situace.“ (Rawls 1999b: 104). Podobnost s přirozeným stavem 

(state of nature) klasických smluvních teorií je pouze 

v procedurální úloze původní pozice jako „místa“ vzniku dohody 
na principech spravedlnosti.  

Východisko pro rekonstrukci původní pozice představuje u 

Rawlse teorie racionální volby, podle níž je rozhodnutí 

racionální tehdy, jestliže si společenští aktéři vybírají z 

„katalogu“ alternativních možností svého jednání takové, které 

jim přinášejí největší užitek (Höffe 2006: 18). Takové 

rozhodování předpokládá, že smluvní strany vybírají za 

určitých okolností na základě svých znalostí, přesvědčení a 

zájmů nejlepší možný způsob zajištění svých cílů z dostupných 
alternativ (Rawls 1999b: 103). Rawls v této souvislosti uvádí 

příklad rovnováhy soutěživých trhů známý z teorie ceny 

(ibid.). V tomto případě je nejlepší situace, které může aktér 
dosáhnout, slučitelná s právem a svobodou ostatních realizovat 
své zájmy stejným způsobem, totiž pomocí svobodné směny statků 
a služeb. Taková situace je rovnovážná a aktéři trhu proto 

nemají motivaci ji změnit. Navíc, pokud změna takovéto situace 
vytváří okolnosti, které ji opět obnovují, rovnovážný stav je 
stabilní. Rawls ovšem upozorňuje, že rovnováha a stabilita 

nějakého stavu nevypovídá nic o tom, zda je správný nebo 

spravedlivý, ale deklaruje pouze to, že pokud mohou lidé 

dopředu odhadovat svou situaci a šance na realizaci svých 

cílů, jednají efektivně tak, aby ji zachovali. „Zjevně i stav 
nenávisti a nepřátelství může tvořit stabilní rovnováhu; každý 

si může myslet, že jakákoli uskutečnitelná změna může být 

ještě horší.“ (Rawls 1999b: 104).  
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Filosofická interpretace původní pozice ovšem zahrnuje i 

reflexi samotného výběru principů, které – bez ohledu na 

jejich konkrétní formulaci – musejí být přijatelné z morálního 
hlediska. „Původní pozice je definována tak, že se jedná o 

status quo, v němž je jakákoli dosažená dohoda férová“ 

(ibid.). Nyní se jasně ukazuje nezbytnost pojetí původní 
pozice jako hypotetické konstrukce, procedurálního nástroje. 

Rawls zdůrazňuje, že „teorie spravedlnosti jakožto férovosti 
je teorií našeho morálního cítění, které se projevuje dobře 

uváženými soudy v reflektované rovnováze.“ (ibid.) Koncepce 

původní pozice však není navržena tak, aby vysvětlovala nebo 
reflektovala lidské chování, je pouze součástí určité jeho 

teorie. Podobně přijetí principů spravedlnosti není otázkou 

psychologického zákona nebo pravděpodobnosti, ale jedná se o 
přísně deduktivní proceduru. 
 

1. 5. 1. Podmínky formulace principů spravedlnosti 
 

Původní pozice reflektuje Rawlsovu představu společnosti –  

která je založena na spolupráci lidí -, jejímž cílem je 

zajištění vzájemných výhod, které by nebylo možné v situaci, 
kdy by ke společenské spolupráci nedocházelo. Vzájemná 

spolupráce je však pojímána zároveň jako možná a nutná. 

Jedinci žijí společně v téže době, v určité vymezené 

geografické oblasti, jsou nadání víceméně podobnými fyzickými 
a mentálními schopnostmi, resp. jejich schopnosti jsou 

srovnatelné v tom smyslu, že nikdo nemůže ovládat ostatní. 

Lidé jsou navíc zranitelní vůči útokům a jejich záměry mohou 
být zmařeny spojenou silou ostatních. Poslední podmínku pro 

sociální spolupráci představuje mírný nedostatek, který se 

projevuje v širokém spektru situací. Přírodní zdroje a další 
statky nejsou tak vydatné, aby se spolupráce stala zbytečnou, 
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zároveň však nejsou životní podmínky tak kruté, aby se 

spolupráce – jako společenský podnik - musela nutně zhroutit.  
Kromě výše popsaných – objektivních - charakteristik smluvních 
stran existují i charakteristiky subjektivní. Zatímco potřeby 
a zájmy smluvních stran se nijak zásadně neliší, případně se 
navzájem doplňují, jejich životní cíle, vlastní koncepce dobra 
jsou odlišné a umožňují tak soupeření o přírodní a společenské 
zdroje.  

Rawls také předpokládá, že se lidé mezi sebou odlišují 

vzděláním, myšlením a svými úsudky. Přitom jsou jejich 

znalosti vždy neúplné, schopnosti rozvažování i paměť omezené 
a jsou ovlivňovány „strachem, předpojatostí nebo předsudky“ 

(Rawls 1999b: 110).   

Tyto podmínky nazývá Rawls okolnostmi uplatnění spravedlnosti 
– a lidé v původní pozici jsou obeznámeni s tím, že tyto 

podmínky jsou trvalé. Otázkou ovšem je, zda mají smluvní 

strany v původní pozici nějaké závazky ke třetím osobám – 

například svým potomkům. Pokud ano, bylo by nutné řešit 
problematiku spravedlnosti jako mezigenerační otázku. Avšak 

Rawls se snaží tematizaci této otázky vyhnout18. 

 

Původní pozice se tedy sice vyznačuje existencí určitých – 

subjektivních a objektivních – podmínek a předpokladů, v nichž 
je vůbec možné uvažovat o principech spravedlnosti, všechny 

jsou však spíše formálního charakteru. Situace smluvních stran 

je tak charakterizována spíše „nanejvýš moderním předpokladem 

absence předpokladů.“ (Maus 2006: 72) Předmětem zkoumání a 

případného zohlednění v původní pozici naopak nejsou 

jednotlivé koncepce dobra smluvních stran a jejich 

partikulární cíle a životní plány, zohledněny jsou pouze  

jejich předpokládané společné charakteristiky - tyto plány 

                                                
18 Rawls sice nastiňuje některá řešení této otázky, předpokládá ovšem, že „generační řetězec může být spojen 
dohromady a principy mohou být formulovány tak, že vhodně berou v úvahu zájmy každé generace“ (Rawls 
1999b: 111). Pro podrobnější argumentaci (zejména v souvislosti s institucionálním uspořádáním společnosti) 
viz Rawls 1999b: 251-258. 
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jsou dlouhodobé, racionální a aktéři jsou navzájem 

nezúčastnění, vyznačují se zájmovým egoismem a „nejsou ochotni 
obětovat své zájmy ostatním“ (Rawls 1999b: 112). Takové pojetí 

podle Rawlse zaručuje, že principy spravedlnosti nebudou 

založeny na příliš silných předpokladech19.  
 

1. 5. 2. Formální omezení konceptu práva 

 

Způsob a kritéria výběru principů spravedlnosti – resp. obecně 
všech etických principů – podléhají určitým omezením. Tato 

omezení slouží jednak výběru alternativ, mezi kterými se 

smluvní strany rozhodují v původní pozici20, jednak mají 

zajistit, aby zvolené principy spravedlnosti mohly „hrát svou 

roli“ (Rawls 1999b: 113) – totiž regulovat požadavky jedinců, 
které jsou kladeny na společenské instituce i na ostatní lidi 
ve společnosti. Rawls předkládá pět podmínek, které mají 

vyloučit různé formy egoismu, které by bránily původní dohodě 
na principech spravedlnosti: 

Principy mají být obecné, „musí být možné formulovat je bez  

použití (…) intuitivně uznávaných jednoznačných 

charakteristik“  (Rawls 1999b: 113). Jejich charakteristiky by 

proto měly vyjadřovat obecné vlastnosti a vztahy. Smluvní 

strany jsou totiž při výběru principů (za závojem 

nevědomosti21) zbaveny všech informací o jejich konkrétní 

situaci a proto jsou „efektivně nuceny držet se obecných 

principů“ (Rawls 1999b: 113). Principy by neměly vyžadovat 

užití znalostí náhodných detailů, rozhodně je pak třeba 
vyloučit vztahy k osobám nebo jejich asociacím. Rawls považuje 
podmínku bezpodmínečnosti za přirozenou a nutnou, protože 

                                                
19 Srov. Rawls 1999b: 347-364. 
20 Rawls sice předkládá seznam možných alternativ, ovšem při zdůvodnění výběru, kdy volí smluvní strany 
spravedlnost jakožto férovost, do značné míry zpochybňuje možnost některých konkurenčních principů jako 
alternativ (viz Rawls 1999b: 107, 113-118, 144-153). 
21 Viz kapitola 1.5.3. této práce. 
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základní principy musejí být schopny sloužit jako veřejná 
dohoda dobře uspořádané společnosti stále a dlouhodobě.   
Aplikace principů má být univerzální. Musejí platit pro 

každého člověka na základě toho, že je pojímán jako morální 
osoba. Rawls také předpokládá, že každý člověk formulovaným 

principům rozumí a používá je při svých úvahách. Univerzalita 
přitom není totéž, co obecnost. Existují principy, které jsou 
univerzální, ale nikoli obecné (například tzv. diktátorský 

princip první osoby22); a naopak principy obecné, ale nikoli 

univerzální (založené na zvláštních biologických či sociálních 
vlastnostech) (Rawls 1999b: 114).  

Třetí podmínkou je veřejný charakter principů, který vychází 
již ze samotné teorie společenské smlouvy. „Smluvní strany 

předpokládají, že si vybírají principy veřejné koncepce 

spravedlnosti“ (Rawls 1999b: 115). Veřejný charakter zaručuje, 
že smluvní aktéři hodnotí koncepce spravedlnosti jako veřejně 
uznávaná a účinná morální ustanovení společenského života.  
Koncepce práva musí ukládat uspořádání konkurujících si 

požadavků. Tento požadavek vychází přímo z role principů jako 
regulativu soupeřících nároků. Problematické ovšem je, co je 
možné považovat za uspořádání. Podle Rawlse by uspořádání 
obecně mělo být transitivní, a různé návrhy posuzovány podle 
principu transitivity23. 

Poslední podmínkou je nárok konečnosti. „[Smluvní] strany 

stanovují systém principů jako konečnou odvolací instanci 

praktického rozvažování“ (Rawls 1999b: 116). Neexistují žádné 

vyšší instance, kterým by mohly být adresovány argumenty na 

podporu různých požadavků, úspěšné zdůvodnění na základě 
principů práva je definitivní, „jsme povinni uspořádat a 

respektovat společenské instituce jako principy práva a 

spravedlnosti přímo“ (Rawls 1999b: 116n).  

                                                
22 Tento princip vyžaduje, aby každý sloužil mým zájmům, a Rawls jej po vymezení principů práva vyjímá ze 
seznamu alternativ, předkládaných smluvním aktérům v původní pozici. Viz Rawls 1999b: 107, 114. 
23 „Pokud je první návrh základní struktury považován  za lepší než druhý, a druhý je považován za lepší, než 
třetí, pak první návrh by měl být spravedlivější než třetí.“ (Rawls 1999b: 116). 



 26

 

Těchto pět podmínek stanovuje koncepci práva jako sadu 

principů, které jsou obecné ve své formě a univerzální ve své 
aplikaci, jsou veřejně uznávány jako poslední instance při 
uspořádání soupeřících nároků morálních osob. Vylučují 
egoismus smluvních stran24, který by znemožňoval původní dohodu 
na principech spravedlnosti. „Egoismus ve své obecné podobě je 

pojímán jako situace, v níž není možná dohoda. Je to situace, 

v níž by smluvní strany uvázly, pokud by nebyly schopné 

dosáhnout dohody.“ (Rawls 1999b: 118)  

 

1. 5. 3. Závoj nevědomosti – „místo“ dohody na principech 

spravedlnosti 

 

Omezení konceptu práva, spočívající v pěti podmínkách, 

stanovilo formální požadavky na formulování principů, které 

jsou předmětem dohody mezi smluvními aktéry. Původní pozice, 
ve které se tito aktéři nacházejí, stanovuje proceduru dohody 
tak, aby principy, na kterých se smluvní strany dohodnou, byly 

spravedlivé. Tato procedura sama přitom musí odpovídat zásadě 
férovosti. Nároku férové a spravedlivé výchozí pozice může 
přitom být dosaženo jedině tak, že musí být „zrušeny účinky 
specifických nahodilostí, které vytvářejí nerovnosti mezi 

lidmi a lákají je k využívání společenských a přírodních 

okolností k jejich vlastnímu prospěchu.“ (Rawls 1999b: 118) 

Hypotetickou situaci, která odpovídá těmto podmínkám, nazývá 
Rawls závojem nevědomosti. Vyznačuje se absencí informací 

aktérů smlouvy o následujících konkrétních faktech: 
 

- postavení ve společnosti, třídní nebo sociální status 
- postavení jedince z hlediska přirozených výhod a        

schopnosti, inteligence, síly apod. 

                                                
24 Partikulární zájmy jedinců jsou však vyloučeny až při samotné rozhodovací proceduře, při formulování 
principů práva berou smluvní strany své zájmy v potaz. Viz Rawls 1999b: 117n. 
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- vlastní koncepce dobra a „racionálního životního plánu“ 

(Rawls 1999b: ibid.) 

- zvláštní vlastnosti psychologie konkrétního jedince – 

například nechuť riskovat nebo náchylnost k optimismu či 
pesimismu 

- ekonomická a politická situace, dosažená civilizační a 

kulturní úroveň 
- příslušnost ke konkrétní generaci 
 

Smluvní strany mají k dispozici informace velmi obecného 

charakteru – jsou si vědomi toho, že jejich společnost je 

předmětem uspořádání na základě principu spravedlnosti a jeho 
důsledků. Rozumí politickým záležitostem a principům 
ekonomické teorie, znají základní rysy společenské organizace 
a zákony psychologie. Předpokládá se také, že smluvní strany 
vědí, která základní fakta ovlivňují výběr principů 
spravedlnosti (Rawls 1999b: 119n). 

 

Představa závoje nevědomosti, za nímž jsou aktéři smlouvy 

zbaveni všech informací, týkajících se jejich vlastní situace, 

jasně ukazuje, že hypotetický status původní pozice 

neimplikuje účast všech skutečných nebo možných členů 
společnosti. Pokud by totiž původní pozice byla koncipována 

jako shromáždění všech potenciálních účastníků dohody na 

principech spravedlnosti, celá koncepce by zůstala pouze 

poznávacím postupem a „postrádala by jasný smysl.“ (Rawls 

1999b: 120). Původní pozici je potřeba pojímat tak, že „každý 
může kdykoli zaujmout její perspektivu25. Nesmí záležet na tom, 

kdy je tato perspektiva zaujímána, nebo kdo konkrétně tak činí 

– omezení musí být taková, aby byly vždy vybrány tytéž 
                                                
25 Rawlsův termín „original position“ a jeho interpretace se tak zásadně odlišuje od procedurálního nástroje 
klasických smluvních teorií, které užívají pro popis výchozího „místa“ dohody pojmu „state of nature“ (Hobbes, 
Locke), resp. „l‘état de nature“ (Rousseau). V němčině převládá překlad „der Urzustand“, tedy „původní stav“, 
ve francouzštině naopak „la position originelle“. Domnívám se však, že Rawlsova formulace výchozího místa 
dohody zdůrazňuje právě onu možnost zaujetí pozice, i když je původní pozice charakterizována jako 
„přiměřený výchozí status quo“ (Rawls 1999b: 15, zvýraznil M.J.).  Rawlsův pojem ovšem zní „position“, nikoli 
„state“ nebo „situation“. Tomu odpovídá i zvolený český překlad. 
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principy. Závoj nevědomosti je klíčovou podmínkou pro splnění 

tohoto požadavku. Nezajišťuje pouze to, že dostupné informace 

jsou relevantní, ale také že jsou vždy stejné. “ (ibid.)  

Závoj nevědomosti je tedy skutečně pouze procedurální testem 
férovosti, nikoli „teorií osobní identity.“ (Kymlicka 2002: 

63). 

Férovost procedury přijetí určitých principů spravedlnosti 

totiž vyžaduje jednomyslnou dohodu všech smluvních stran. Bez 

omezení či absence konkrétních informací o situaci, možnostech 
a schopnostech jedince by taková dohoda byla nemožná, „nebyli 

bychom vůbec schopni vypracovat jednoznačnou a závaznou teorii 

spravedlnosti.“ (Rawls 1999b: 121). 

 

1. 5. 4. Racionalita smluvních stran 

 

Smluvní strany v původní pozici za závojem nevědomosti jsou 

zbaveny nejen konkrétních informací o své vlastní situaci ve 

společnosti, ale je jim také upřena znalost o vlastní koncepci 
dobra. Jak se tedy mohou rozhodnout, která koncepce 

spravedlnosti povede k jejich největšímu prospěchu? Aktéři 
smlouvy v původní pozici však nejsou zbaveni racionality a 

schopnosti racionálního rozhodování. Rawls zde vychází 

z teorie racionální volby a předpokládá, že racionální jedinec 
je schopen logické a koherentní volby mezi možnostmi, které se 

mu nabízejí. Výběr mezi těmito možnostmi pak probíhá na 

základě uvážení, které z nich mu umožňují sledovat jeho záměry 
a uspokojovat jeho potřeby. S tím souvisí předpoklad a 

požadavek vzájemné nezúčastněnosti – „osoby v původní situaci 
se snaží přijmout principy které budou co nejvíce zvýhodňovat 

soubor jejich zájmů.“ (Rawls 1999b: 125).    
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Racionalita26 smluvních aktérů je tedy především racionalita 

účelová, spojená s představou nezúčastněnosti na životních 

plánech ostatních, resp. ochotou podřídit záměry jednotlivce 
záměrům ostatních. Smluvní strany v původní pozici se tak 

snaží získat takový největší podíl na primárních sociálních 

statcích, který jim umožní prosazovat jejich představu dobra a 
dobrého života, „ať již je jakákoli“ (Rawls 1999b: 125).  

Rawls ovšem upozorňuje, že představa racionálního chování 

jedince v původní pozici není totožná s představou hry. Cílem 
smluvních stran totiž není jednoznačné vítězství na úkor 

ostatních aktérů, ale zisk „největšího možného počtu bodů, 

posuzovaný z hlediska jejich vlastních cílů.“ (ibid.).  

 

I když se jedinci v původní situaci vyznačují vzájemnou 

nezúčastněností a účelovou racionalitou, teorie spravedlnosti 
jakožto férovosti, vycházející z dohody smluvních stran 

v původní pozici, není egoistickou teorií. Vzájemná 

nezúčastněnost smluvních stran v původní pozici totiž 

neznamená, že se lidé budou takto chovat i v běžném životě, 
nebo v dobře uspořádané společnosti, která dodržuje principy 
zvolené v původní pozici. „Motivace osob v původní pozici 

nemůže být zaměňována s motivací osob v každodenním životě, 

které přijímají principy spravedlnosti a které mají 

odpovídající smysl pro spravedlnost.“ (Rawls 1999b: 128)  

Racionalita smluvních stran společně s koncepcí práva a 

závojem nevědomosti zaručuje obecnost navrhovaných principů 
v tom smyslu, že smluvní strany „nemají motivaci k navrhování 

zbytečných nebo arbitrárních principů“ (Rawls 1999b: 129), 

které by vedly ke zvýhodňování partikulárních vlastností 

určitých jednotlivců nebo skupin. Rawls tvrdí, že explicitně 
rasistická učení se ani nemohou stát předmětem dohody 

v původní situaci, protože nejsou pouze nespravedlivá 

                                                
26 Orig. „rationality“. Rawls v Teorii spravedlnosti používá pojem „rationality“ i „reasonableness“, resp. 
„rational“ a „reasonable“, ovšem zásadní významové odlišnosti – na rozdíl terminologického vymezení 
v Politickém liberalismu – mezi nimi nejsou.   
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(porušují principy práva), ale také – z hlediska smluvních 

aktérů v původní situaci – iracionální, „nejsou to žádné 

morální koncepce, ale pouze prostředky útlaku.“ (Rawls 1999b: 

130). 

 

1. 6. Dva principy spravedlnosti 

 

1. 6. 1. Výběr principů spravedlnosti 
 

Stěžejní částí Rawlsovy argumentace je interpretace původní 
pozice za závojem nevědomosti, která vede k formulaci dvou 

principů spravedlnosti jakožto férovosti a  upřednostňuje ji 
před pojetími vycházejícími z utilitární tradice, zejména před 
koncepcí průměrného užitku27.  
 

Původní pozice se vyznačuje několika vlastnostmi, které vedou 
k výběru dvou principů spravedlnosti, oba dohromady pak tvoří 
koncepci spravedlnosti jakožto férovosti.  

Původní pozice za závojem nevědomosti znemožňuje jednotlivci 
identifikovat své vlastní zájmy, životní situaci a postavení 

ve společnosti a zabraňuje mu tak získat zvláštní výhody. 

Racionalita, kterou je každý takový aktér vybaven, zároveň 
reguluje jeho jednání tak, aby se snažil získat co největší 
podíl na sociálních statcích, jejichž rozdělování je předmětem 
původní dohody a je regulováno principy spravedlnosti. Tato 

symetrie smluvních stran, vyznačujících se racionalitou, 

identitou zájmů a zároveň nezúčastněností na zájmech 

ostatních, vede k formulování a uznání takových principů 
spravedlnosti, které zajišťují všem rovný podíl na základních 
svobodách, stejně jako „férovou rovnosti příležitostí a rovné 

                                                
27 Podrobně viz Rawls 1999b: 139-153. 
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rozdělení příjmů a majetku“ (Rawls 1999b: 130). První princip 

spravedlnosti jakožto férovosti tedy zní: 

 

I. Každý člověk má stejná práva na nejširší rozsah rovných 

základních svobod, který je slučitelný se stejným rozsahem 

svobod pro ostatní. (Rawls 1999b: 53) 

 

 

Rovnost smluvních stran v původní pozici – s pomocí závoje 

nevědomosti – je dokonalá, má ovšem – stejně jako představa 
původní pozice – hypotetický charakter. Původní pozice sice 

vylučuje uplatnění zvláštních schopností a výhod jedince při 
formulování principů, které regulují fungování základní 

struktury společnosti, neznamená to však, že je nutné 

odstranit veškeré odlišnosti mezi jednotlivými členy 
společnosti. „Zacházet s lidmi jako s rovnými nevyžaduje 

odstranění všech nerovností, ale pouze těch, které 

znevýhodňují ostatní.“ (Kymlicka 2002: 55). 

Neexistuje proto pádný důvod, proč by smluvní strany měly 
trvat na široce koncipované rovnosti při rozdělování příjmů a 
majetku – která se v původní pozici ukazuje jako racionální 
nutnost – jako na konečném stavu. Společnost by podle Rawlse 
měla brát v úvahu otázky ekonomické účinnosti, organizační a 
technologické požadavky apod. Všechny schopnosti a výhody 

konkrétních jedinců jsou sice v původní pozici eliminovány a 
nikdo si nezaslouží využívat je takovým způsobem, který by 

zvýhodňoval jeho „startovní pozici“ při rozdělování 
společenských statků, existuje však způsob, jak případné 
nerovnosti – které se objeví po odstranění závoje nevědomosti 
– sloučit s požadavkem férové spravedlnosti. „Pokud existují 
nerovnosti v příjmu a majetku, a rozdíly v pravomocích a 

stupních odpovědnosti, které zlepšují situaci každého 

v porovnání se stavem rovnosti, proč je nedovolit?“ (Rawls 

1999b: 131).  
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Rawls zde ovšem – v návaznosti na pojetí vzájemné 

nezúčastněnosti v původní pozici – předpokládá, že smluvní 

aktéři nejsou při svém rozhodování motivováni závistí. 

Základní struktura společnosti pak může připouštět existenci 
nerovností tak dlouho, pokud zlepšují situaci každého jejího 

člena, zejména těch, kteří jsou zvýhodněni nejméně.  
 

Druhý princip spravedlnosti jakožto férovosti je proto 

formulován následujícím způsobem: 
 

II. Sociální a ekonomické nerovnosti musí být nastaveny tak, 

aby zároveň  
přinášely největší prospěch nejméně zvýhodněným členům 
společnosti (princip diference) 
byly spojeny s funkcemi a úřady přístupnými všem členům 
společnosti (princip rovnosti příležitostí) (Rawls 1999b: 53) 
 

První část druhého principu je možné interpretovat dvěma 
způsoby – buď ve smyslu principu Paretova optima (pro které 
používá Rawls termínu „efektivita“, viz Rawls 1999b: 58), nebo 

principu diference. 

Podle principu Paretova optima je rozdělování optimální 

(efektivní) tehdy, pokud je nemožné zlepšit postavení jedince 

bez toho, aniž by nedošlo ke zhoršení situace jiného. Podle 

Rawlse však tento princip připouští množství různých forem 

základní struktury společnosti, které nejsou přijatelné pro 

smluvní strany v původní pozici28.   
 

Rawls proto favorizuje druhou interpretaci, kterou nazývá 

principem diference. Podle tohoto principu jsou sociální a 

ekonomické nerovnosti přijatelné pouze tehdy, pokud jsou nutné 

                                                
28 Za určitých okolností by bylo možné označit za optimální i stav společnosti, který připouští existenci otroctví. 
Viz Rawls 1999b: 59-65, 218; Koller 2006: 51. 
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pro maximální zlepšení situace nejméně zvýhodněných členů 
společnosti.  
Proč by však aktéři smlouvy, kteří jsou vzájemně nezúčastnění 
a sledují pouze své vlastní zájmy, měli zohledňovat situaci 
nejméně zvýhodněných členů společnosti? 
Argumentem pro volbu principu diference je tzv. pravidlo 

maximin. Spočívá v „seřazení alternativ podle nejhorších 

možných výsledků“ (Rawls 1999b: 133), přičemž aktéři volí tu 
alternativu, jejíž nejhorší možné výstupy jsou lepší, než 

nejhorší možné výstupy ostatních. Smluvní strany v původní 
pozici ovšem nemají žádné dostupné informace o své situaci ve 

společnosti, ani o situaci ostatních aktérů. Tato absence 

informací o míře zvýhodnění jedince ve společnosti vede Rawlse 
k předpokladu, že smluvní aktéři v původní pozici budou nuceni 
chránit se výběrem principů rozdělování společenských statků 
na základě pravidla maximin před situací, kdy by se ve 

společnosti (po odstranění závoje nevědomosti) nacházeli 

v nejhorší možné situaci.  

Rawls připouští, že pravidlo maximin není „nejlepším vodítkem 
pro výběr alternativ v nejistotě“ (Rawls 1999b: 133) a že 

platí pouze za určitých okolností.  Situace aktérů v původní 
pozici jim zabraňuje nejen s jistotou usuzovat na své budoucí 
postavení ve společnosti, ale také znemožňuje kalkulaci 

pravděpodobnosti. Smluvní strany jsou nejen „neschopné 

posuzovat možnosti různých okolností, ale nemohou téměř vůbec 

odhadovat, jaké možné okolnosti nastanou, natož pak propočítat 

a předvídat výsledky dostupných alternativ.“ (Rawls 1999b: 

135). Navíc musejí vzít v úvahu požadavek přijetí principů 
všemi aktéry smlouvy, a musejí proto formulovat své 

alternativy tak, aby byly pro ostatní rozumné a přijatelné. 
Tyto vlastnosti původní pozice podle Rawlse favorizují 



 34

skeptický přístup k vlastní situaci po odstranění závoje 

nevědomosti – a tedy výběr principu maximin29. 
 

Druhý dílčí princip – požadavek spojení společenských a 

ekonomických nerovnosti (které slouží ke zlepšení situace 

nejméně zvýhodněných členů společnosti) s funkcemi a úřady, 
které jsou otevřené všem členům společnosti, může být 

interpretován dvěma způsoby – na základě formální nebo férové 
rovnosti příležitostí. Formální rovnost příležitostí znamená, 
že všichni členové společnosti jsou vybaveni rovným právem na 
přístup ke zvýhodněným společenských pozicím ze zákona, 

přičemž je lhostejné, zda při stejných schopnostech mají také 
stejné šance těchto pozic dosáhnout.  
Rawls považuje takový systém za nespravedlivý, protože vede 

jednak k tomu, že přístup k těmto privilegovaným úřadům je 

ovlivňován náhodnými výhodami konkrétních jedinců, jednak tyto 
již existující nerovnosti rozhodují o přístupu příštích 
k úřadům a funkcím, s nimiž jsou spojeny sociální a ekonomické 
nerovnosti. Alternativu k formální rovnosti příležitostí 
představuje férová rovnost příležitostí, která nepožaduje 

pouze formální existenci rovnosti příležitostí, ale také to, 
aby měly osoby se stejnými schopnostmi také skutečné rovné 

vyhlídky na úspěch (Rawls 1999b: 61-65, Koller 2006: 53).  

 

1. 6. 2. Lexikální uspořádání principů spravedlnosti 
 

Použití dvou principů spravedlnosti, které jsou zvoleny 

v původní pozici, s sebou ovšem přináší nebezpečí 
protikladných výsledků – a tudíž problém priority (Rawls 

1999b: 36-40). Teorie spravedlnosti jakožto férovosti navíc 

                                                
29 Výběru pravidla maximin však předpokládá pesimistický náhled na svět, „volba této alternativy není ani 
racionálně odvoditelná, ani pravděpodobná.“ (Höffe 2006: 21). Podrobněji ke kritice pravidla maximin Höffe 
2006, Koller 2006: 67n; Maus 2006: 79n; Kymlicka 2002: 55-60, 70-75.  
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odmítá intuicionistickou pozici plurality principů (Rawls 

1999b: 30-36, 286n; Kymlicka 2002: 53n), které jsou vyvažovány 

na základě dobře uvážených soudů.  
Aby se koncepce spravedlnosti jakožto férovosti vyvarovala 

nejistoty při použití principů spravedlnosti, zavádí Rawls 

jako součást dohody v původní pozici tzv. lexikální prioritu.  
Lexikální uspořádání vyžaduje, aby „byl naplněn první princip 
předtím, než se můžeme přesunout k druhému, druhý před třetím 
atd.“ (Rawls 1999b: 38).  

Dva principy spravedlnosti přitom upravují dvě odlišné 

oblasti. Úkolem prvního z nich je vymezení a zajištění rovných 
základních svobod, úkolem druhého pak ustavení a specifikace 

sociálních a ekonomických nerovností.  

Základní svobody, které musejí být zajištěny každému členu 
společnosti, jsou následující: „politická svoboda (právo volit 
a zastávat veřejné úřady) a svoboda projevu a shromažďování, 
svoboda svědomí a myšlení, osobní svoboda, která zahrnuje 

osvobození od psychologického útlaku, fyzických útoků a 

narušování osobní integrity, právo vlastnit majetek a 

osvobození od svévolného zatčení a uvalení vazby, které je 

stanovené představou vlády zákona.“ (Rawls 1999b: 53) 
Druhý princip spravedlnosti se vztahuje na rozdělování příjmů 
a majetku a na uspořádání organizací, které uplatňují odlišnou 
míru autority a zodpovědnosti.  
 

Principy spravedlnosti jsou uspořádány v lexikálním pořadí30  
na základě dvou pravidel priority31. První pravidlo priority –
priorita svobody – zajišťuje neporušitelnost a nezcizitelnost 
základních rovných svobod, které jsou zajištěny prvním 

principem spravedlnosti. Tyto svobody nemohou být omezovány a 

porušovány s cílem zajistit větší sociální a ekonomické 

výhody. „Principy spravedlnosti musejí být seřazeny 

                                                
30 Rawls hovoří také o sériovém – „serial“ uspořádání. Viz Rawls 1999b: 53, 77n. 
31 Pro podrobnou argumentaci v souvislosti s uspořádáním společenských institucí viz Rawls 1999b: 171-220, 
242-267.  
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v lexikálním pořadí, a proto svoboda může být omezena pouze 

v zájmu svobody samotné“ (Rawls 1999b: 266). 

 

Je důležité uvědomit si, že „priorita prvního principu se 

nevztahuje na svobodu jako takovou“32 (Hart 2006: 123), ale na 

katalog základních svobod, které jsou jako základní uznány a 

chráněny zákonem (který je v souladu s konceptem spravedlnosti 
jakožto férovosti)33. 

 

Druhé pravidlo priority se vztahuje na aplikaci druhého 

principu spravedlnosti, resp. jeho dvou dílčích principů. 
Uplatňování těchto dvou principů – principu diference a 

principu rovných příležitostí – je také nutné specifikovat 

pravidlem priority. 

Je totiž možné představit si takové uspořádání společnosti, 
v němž je přístup k úřadům, s nimiž jsou spojená určitá 
privilegia, uzavřen některým členům společnosti, ovšem zároveň 
takové uspořádání vede k největšímu prospěchu nejméně 
zvýhodněných34. Taková situace by znamenala – podobně jako 

porušení základních rovných svobod za účelem efektivnějšího 
rozdělování společenských statků – porušení principu 

férovosti, na němž je založen nejen samotný výběr principů 
spravedlnosti, ale i původní pozice jako procedurální postup 
výběru těchto principů.  
Rawls proto zavádí druhé pravidlo priority: „Druhý princip 

spravedlnosti má přednost před principem efektivity i 

principem maximalizace sumy výhod; rovnost příležitostí má 

přednost před principem diference.“ (Rawls 1999b: 266). 
 

                                                
32 K problematice svobody viz např. Taylor 2006: 387-397, Cohen 2006: 416-423. 
33 Rawls identifikuje případy, kdy může být svoboda omezena kvůli zajištění svobody samotné, podrobně viz 
Rawls 1999: 214-220, Hart 2006, Pogge 2006: 154-167. 
34 Například v situaci, kdy přístup k privilegovaným funkcím a úřadům vyžaduje určitý stupeň vzdělání. Situaci 
nejméně zvýhodněných členů (například nezaměstnaných) je však nutné kompenzovat systémem sociálního 
zabezpečení, který by nebyl udržitelný, pokud by společnost zároveň investovala do takového vzdělávacího 
systému (např. bezplatné studium na univerzitách), který by nabízel členům společnosti rovné šance pro 
splňování podmínek pro získání privilegovaných pozic. (Koller 2006: 54n) 
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Principy spravedlnosti jsou tedy uspořádány tak, že ochrana 

základních svobod členů společnosti má přednost před rovností 
příležitostí při získávání privilegovaných pozic a úřadů, a 

zajištění této rovnosti předchází rovnou distribuci 

společenských statků. 

 

1. 7. Priorita práva před dobrem 
 

1. 7. 1. Dobro jakožto racionalita 

 

Dva principy spravedlnosti jakožto férovosti, uspořádané 
pomocí lexikální priority, tvoří normativní koncepci, 

regulující uspořádání základní struktury dobře uspořádané 
společnosti a jejích institucí, stejně jako jednání členů  
takové společnosti. Teorie spravedlnosti odmítá teleologická 

pojetí a postuluje prioritu práva – všeobecně uznávaných 

principů spravedlnosti na základě smluvní dohody v původní 
pozici – před dobrem.  
Takto pojaté dobro (goodness) je určováno nejracionálnějším 
životním plánem osoby za rozumně zvolených okolností. Jinak 

řečeno – dobro je uspokojením racionálních tužeb. Uspokojování 
racionální tužeb úzce souvisí s problematikou distribuce 

primárních společenských statků (goods). Tento problém řeší 
lexikální uspořádání principů spravedlnosti jakožto férovosti: 
základní svobody jsou vždy rovné a zaručené všem členům 
společnosti, stejně jako rovnost příležitostí. Členové 
společnosti proto nemusejí hledat rovnováhu mezi základními 

svobodami a právy a jinými hodnotami (Rawls 1999b: 80). 

Primární společenské statky, u nichž dochází k rozdílné 

distribuci, jsou „práva a výsady autority, příjmů a majetku.“ 

(ibid.), přičemž spravedlivost a férovost takové distribuce je 
zajištěna principem diference. 
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Koncepce spravedlnosti jakožto férovosti neposuzuje hodnotu 

konkrétních pojetí dobra jednotlivých členů společnosti. 
Předpokládá naopak, že členové společnosti jsou racionální 

osoby schopné přizpůsobit své životní plány a vlastní koncepce 
dobra své situaci. Každý člen společnosti má zajištěné rovné 
základní svobody při sledování svého životního plánu, pokud 

jeho koncepce dobra neporušuje principy spravedlnosti. Toto – 

procedurální - pojetí dobra nazývá John Rawls slabou (thin) 

teorií. Jejím smyslem je zajištění předpokladů distribuce 

společenských statků, nutných k dosažení principů 
spravedlnosti (Rawls 1999b: 347n).  

Slabá teorie dobra – jako nutný předpoklad dohody na 

principech spravedlnosti – se odlišuje od úplná (full) teorie 

dobra. Úplná teorie dobra užívá principů spravedlnosti, 

vytvořených s pomocí slabé teorie dobra, k definování 

„ostatních morálních pojmů, v nichž se uplatňuje představa 

dobra.“ (Rawls 1999b: 349). Centrální pojem v Rawlsově výkladu 
politických ctností a morálních hodnot představuje pojem 

racionálního životního plánu (rational plan of life). Lidé – 

členové společnosti – se vyznačují sebe-vědomím, jsou si 

vědomi své minulosti a přítomnosti, a disponují racionalitou, 
na jejímž základě plánují své jednání a životní strategie jako 
celek.  

Rawlsův pojem životního plánu je možné chápat jako 

„racionialistickou paralelu k aristotelskému pojetí života 

jako integrální etické praxe.“ (Kersting 2006b: 214). Životní 

plán jedince je pojímán jako racionální, pokud je „1) 

slučitelný s principy racionální volby, které jsou uplatňovány 

na všechny relevantní charakteristiky situace jedince a 2) je 

zvolen na základě úplné deliberativní racionality.“ (Rawls 

1999b: 359). Deliberativní racionalita posuzuje a reflektuje 

životní plány v situaci, kdy je aktér vybaven znalostí všech 

relevantních faktů o své situaci i o povaze svých zájmů a 

cílů, je schopen konfrontovat mezi sebou různé alternativy a 
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poté se držet té z nich, kterou si vybral. (Rawls 1999b: 366-

368).  

Výběr racionálního životního plánu přitom podléhá třem 
principům racionální volby. Prvním z nich je kritérium 

efektivních prostředků. Z možných alternativ si vybereme tu, 

která „(…)zajišťuje splnění našich cílů nejlepším způsobem.“ 

(Rawls 1999b: 361). Druhým principem je princip inkluzitivy – 

upřednostňován je takový plán, jehož uskutečnění bude 

zahrnovat všechny požadované cíle a ještě jeden navíc. Třetím 
kritériem je pak princip vyšší pravděpodobnosti – pokud máme 

na výběr mezi víceméně stejnými alternativami, zvolíme tu, 

která má větší šanci na uskutečnění.  
 

Pojetí dobra jako racionality je tedy čistě formálním 

principem výběru nejlepšího životního plánu z dostupných 

alternativ na základě racionální volby a deliberativní 

racionality. Z definice35 samotné lze jen těžko odhadovat a 

posuzovat konkrétní obsahy jednotlivých racionálních životních 

plánů, ani činností, které zahrnují. Jak se však vztahuje 

takové pojetí dobra k osobám – smluvním aktérům v původní 
pozici?  

Hypotetická původní pozice slouží k vytvoření a přijetí 
principů spravedlnosti, které se vztahují na základní 

strukturu společnosti a upravují férové rozdělování primárních 
společenských statků. Ty jsou nezbytné pro uskutečňování 
racionálního životního plánu. Rawls předpokládá, že osoby 

v původní pozici přijímají tuto koncepci dobra, a považují 

proto za samozřejmé požadování většího rozsahu základních 

svobod a rovnosti příležitostí jakožto prostředků pro 

dosahování svých cílů (Rawls 1999b: 380).  

                                                
35 Rawls upozorňuje na její hypotetický charakter, „Štastný život není zajištěn pouze rozhodnutím, zda dělat to či 
ono.“ (Rawls 1999b: 372). 
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1. 7. 2. Priorita práva před dobrem  
 

Pojetí dobra jakožto racionality je podřízeno principům práva; 
členům dobře uspořádané společnosti je umožněno sledovat své 
vlastní racionální životní plány, pokud ovšem nejsou v rozporu 

s koncepcí spravedlnosti jakožto férovosti. Priorita práva 

před dobrem se projevuje v následujících rozdílech mezi 

koncepcí práva a dobra:  

 

 

1) Zatímco principy spravedlnosti – a práva obecně – jsou 
voleny a přijímány v původní pozici, jejíž nastavení slouží k 
jednomyslnému přijetí těchto principům všemi aktéry smlouvy, a 
jako takové jsou pro všechny závazné; principy racionální 

volby a kritéria deliberativní racionality nejsou vůbec 
předmětem výběru. Pokud má každý člověk svobodu při volbě a 
prosazováních svého životního plánu, není nutný jednomyslný a 

závazný souhlas s principy racionality. Slabá teorie dobra 

pojímá kritéria racionální volby jako dostatečný základ pro 

výběr mezi primárními společenskými statky a pluralita 

jednotlivých racionálních životních plánů neovlivňuje principy 
spravedlnosti zvolené v původní pozici. 
 

2) V dobře uspořádané společnosti zastávají její členové 
stejnou koncepci práva, a snaží se dosáhnout totožných soudů v 
při řešení konkrétních případů. Při výběru toho, co je dobré 
pro jednotlivé členy společnosti, však požadavek totožných 

soudů odpadá. Životní plány jednotlivců jsou ponechány jejich 
svobodné vůli. „Rozmanitost koncepcí dobra je sama o sobě 

dobrem, požadavek členů dobře uspořádané společnosti na 

odlišnost svých životních plánů je racionální.“ (Rawls 1999b: 

393).  
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3) Zatímco rozhodování o principech spravedlnosti je 

podmíněno závojem nevědomosti, hodnocení osobních pojetí dobra 
závisí na plné znalosti faktů. Principy spravedlnosti musejí 
být voleny v původní pozici a vyznačující se tedy 

fundamentálním informačním deficitem aktérů smlouvy, aby byla 
zaručena jejich všeobecná platnost a přijatelnost, stejně jako 
naplněn požadavek férovosti; naopak individuální koncepce 

dobra vyžaduje přizpůsobení se konkrétním okolnostem. 
 

Rawlsova koncepce spravedlnosti jako férovosti je tak završená 

spojením priority práva, resp. principů spravedlnosti před 
partikulárními koncepcemi dobra, které sledují členové 
společnosti jako své racionální životní plány. Ty jsou voleny 
z dostupných alternativ na základě racionální volby a 

deliberativní racionality. Zatímco volba a přijetí principů 
spravedlnosti, které jsou formulovány obecně a univerzálně a 
regulují základní instituce dobře uspořádané společnosti, 
vyžaduje procedurální konstrukci původní pozice a závoje 

nevědomosti, výběr životních plánů jednotlivých členů 
společnosti, který nepodléhá žádné striktně definované 

proceduře, vyžaduje plnou informovanost o jejich postavení ve 
společnosti, znalostech a schopnostech.  
 

Teorie spravedlnosti tak zavádí představu dobře uspořádané 
společnosti, jejíž základní instituce jsou uspořádány podle 

dvou principů v lexikálním pořadí, přijatých a uznávaných 

všemi aktéry společenské smlouvy. Její členové mohou svobodně 
sledovat své vlastní racionální životní plány a mají při 
jejich naplňování zaručený férový podíl na primárních 

společenských statcích. 
 

Kritické reakce, které se objevily po prvním vydání Teorie 

spravedlnosti, zpochybnily nejen principy spravedlnosti a  

rozdělování společenských statků, ale také nárok koncepce 
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spravedlnosti jakožto férovosti, která se nakonec prezentuje 

úplná morální teorie, na univerzální závaznost. John Rawls 

reagoval nejprve omezením, resp. specifikací koncepce 

spravedlnosti (jakožto férovosti), která je „politická, nikoli 

metafyzická“36, později reformulací celé teorie do podoby 

Politického liberalismu. 

 
 
 

                                                
36 Rawls 1999a: 388-414, první vydání 1985. 
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2. Politický liberalismus  

 

2. 1. Dvě základní otázky 
 

Koncepce spravedlnosti jakožto férovosti, vyložená v závěru 
Teorie spravedlnosti (Rawls 1999b: 397-420), určuje podmínky 
férové společenské spolupráce mezi lidmi jakožto svobodnými a 
rovnými členy dobře uspořádané společnosti. Jejím základem 

jsou tradiční teorie společenské smlouvy, přenesené na vyšší 
úroveň abstrakce.  
Předmětem Politického liberalismu je vyrovnání se s kritikou 
Teorie spravedlnosti i s jejími vnitřními rozpory. Podle 

Rawlse samotného je zásadní problémem koncepce spravedlnosti 

jakožto férovosti, jak byla představena v Teorii 

spravedlnosti, právě představa dobře uspořádané společnosti 

(Rawls 2005: xvi). Její základní charakteristikou (zaručující 
platnost celé koncepce) potvrzení a přijetí spravedlnosti 

jakožto férovosti všemi členy společnosti – jako všeobsažného 
filosofického učení37. Takové pojetí38 ovšem klade vysoké nároky 

na členy společnosti. V Teorii spravedlnosti nečiní Rawls 

explicitní rozdíly mezi morální a politickou koncepcí – a 

přijetí koncepce spravedlnosti jakožto férovosti (nebo 

jakékoli jiné koncepce spravedlnosti, vztahující se na 

základní strukturu dobře uspořádané společnosti) vyžaduje i 

přijetí určitého morálního stanoviska.  
Moderní demokratická společnost se však vyznačuje pluralitou 
všeobsažných náboženských, filosofických i morálních učení, 
která jsou navzájem neslučitelná39. Tato pluralita je normálním 

                                                
37 Analogicky je dobře uspořádáná společnost, spojená s utilitarismem, založená na jeho přijetí jakožto 
všeobsažného učení (ibid.). 
38 K problematice všeobsažných učení viz kapitola 2.5.3. této práce. 
39 Rawls však tematizuje pouze neslučitelnost rozumných všeobsažných učení, která neodmítají zásady 
demokratického režimu. Připouští i existenci „nerozumných, nebo dokonce šílených“ všeobsažných učení, s těmi 
je ovšem třeba zacházet tak, aby „nenarušovaly jednotu a spravedlnost společnosti“ (Rawls 2005: xvii). 
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a očekávatelným výsledkem myšlení a jednání lidí ve 

společnosti, která se vyznačuje svobodnými institucemi 

ústavního demokratického režimu. Politický liberalismus tuto 

pluralitu neslučitelných všeobsažných učení akceptuje a je tak 
nucen vyrovnat se se skutečností, že není možné očekávat 
přijetí některého z všeobsažných učení bezvýhradně všemi členy 
společnosti.  
Představa dobře uspořádané společnosti, založené na koncepci 
spravedlnosti jakožto férovosti se tak ukazuje jako 

nerealistická, protože je „neslučitelná s uskutečněním svých 

vlastních principů za nejlepších předvídatelných podmínek“ 

(Rawls 2005: xvii).  

Pokus o řešení tohoto problému, které John Rawls předkládá 
v Politickém liberalismu, spočívá ve vypracování „politické 

koncepce politické spravedlnosti pro ústavní demokratický 

režim“ (Rawls 2005: xxxviii), která uznává a reflektuje 

pluralitu všeobsažných učení, náboženských i nenáboženských, 

liberálních i neliberálních, a umožňuje jejich koexistenci 

v dobře uspořádané a stabilní demokratické společnosti.  
 

Zatímco koncepce spravedlnosti jakožto férovosti, představená 
v Teorii spravedlnosti, poskytla ucelenou odpověď na otázku, 
jaké jsou férové podmínky spolupráce členů dobře uspořádané 
společnosti (Rawls 2005: 3), Politický liberalismus se pokouší 
reflektovat své vlastní předpoklady, a ptá se proto také na 
možnosti přijetí a tolerance koncepce spravedlnosti, která by 

zajistila dlouhodobou existenci „spravedlivé a stabilní 

společnosti svobodných a rovných občanů“ (Rawls 2005:          

4)v situaci, kdy není možné předpokládat, že občané-členové 
společnosti jsou schopni vzdát se všeobsažných učení, na nichž 
se zakládá jejich koncepce dobra a které určují jejich životní 
plány. Jeho cílem je reformulace myšlenky dobře uspořádané 
společnosti do takové podoby, aby této situaci odpovídala – 
faktu rozumného pluralismu (Rawls 2005: xli). 
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2. 2. Politický liberalismus a Teorie spravedlnosti – 

hlavní odlišnosti 

 

Možnost řešení spatřuje John Rawls v koncepci spravedlnosti, 
která nemůže být formulována jako všeobsažné učení, ale jako 
nezávislé hledisko (freestanding view, Rawls 2005: 10). 

Nenabízí žádné specifické metafyzické nebo epistemologické 

učení, týká se pouze oblasti politična a politických hodnot. 
Neznamená to ovšem, že by taková politická koncepce 

spravedlnosti odmítala existenci jiných relevantních hodnot 

(osobní, rodinné, spolkové), ani že politické hodnoty, kterými 

se zabývá, s těmito ostatními hodnotami nesouvisí.  
Reformulace koncepce spravedlnosti (jakožto férovosti) do 

explicitní podoby politické koncepce spravedlnosti s sebou 

přináší několik významných proměn: 
 

Rawls stále favorizuje koncepci spravedlnosti jakožto 

férovosti jako nejpřijatelnější, nikoli však jediné řešení 
problému férové spolupráce ve společnosti a distribuce 

primárních společenských statků. Dva principy spravedlnosti 

jakožto férovosti totiž vymezují obsah liberální politické 

koncepce spravedlnosti. Specifikují základní práva, svobody a 

příležitosti občanů, stanovují přednosti některých před jinými 
s ohledem na požadavky obecného blaha a zajišťují efektivní 

vykonávání práv a svobod občanů. Tyto prvky je možné pojímat 
mnoha různými způsoby, proto také existuje mnoho variant 

liberalismu (Rawls 2005: 6).    

 

Původní pozice jako procedurální nástroj smluvní teorie, 

umožňující formulovat principy spravedlnosti za férových a 

spravedlivých podmínek, které umožňuje závoj nevědomosti, již 
není nejvyšší „instancí“ přezkoumávání platnosti koncepce 

spravedlnosti (Rawls 2005: 27n). 
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Stejně tak definice smluvních aktérů v původní pozici, 

zbavených téměř všech dostupných relevantních informací,  se 
ukazuje jako nedostatečná pro dosažení potřebného konsensu. 

Rawls proto explicitně zavádí40 politickou koncepci osoby jako 
svobodného občana, který je vybaven morální schopností užívat 
vlastní koncepce dobra (Rawls 2005: 30). 

 

Racionalita jako základní charakteristika rozhodování 

smluvních aktérů o principech spravedlnosti, aplikovaných na 
základní strukturu společnosti, nevyhovuje nároku přijetí 
koncepce politické spravedlnosti ve společnosti, jejímž 

základním rysem je fakt rozumného pluralismu. Rawls proto 

zavádí dichotomii mezi racionalitou (rationality), ke které se 

váže jedna konkrétní koncepce dobra, a jako taková je spojena 

s určitým všeobsažném učením, a rozumností (reasonableness), 

vztahující se k politickému charakteru přijatelné koncepce 

spravedlnosti. 

 

Politická koncepce spravedlnosti – formulovaná jako stanovisko 

nezávislé41 na konkrétním všeobsažném učení – vyžaduje takový 
způsob přijetí, aby bylo dosaženo dohody všech členů 
společnosti, kteří jsou světonázorově rozdělení faktem 

rozumného pluralismu všeobsažných morálních, filosofických a 

náboženských učení. Je jím představa překrývajícího konsensu 
(overlapping consensus) těchto učení.   
 

Spravedlnost jakožto férovost42 (a s ní spojené koncepce43) 

(Rawls 1999b : 6-10) je formulována deduktivně, smluvní strany 
v původní pozici ji přijímají na základě absence konkrétních 
informací a předpokladů. Oproti tomu politická koncepce 

spravedlnosti, prezentovaná v Politickém liberalismu, je 

                                                
40 I když v Teorii… 
41 Viz s. 42 této práce. 
42 Spravedlnost jakožto férovost, přijatá v původní pozici za závojem nevědomosti, tvoří v Teorii spravedlnosti 
konstitutivní i regulativní základ dobře uspořádané společnosti (srov. Rawls 1999b: 76n, 397-405). 
43 Dobro jakožto racionalita, koncepce dobře uspořádané společnosti atd. 
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artikulována v pojmech „určitých fundamentálních idejí, které 

jsou vlastní veřejné politické kultuře demokratické 

společnosti.“ (Rawls 2005: 13) Soubor všeobsažných učení tvoří 
„background culture“, společenskou, nikoli politickou kulturu, 
a jako takový je zdrojem „implicitně sdílených idejí a 

principů.“ (Rawls 2005: 14). 

 

Kromě představy překrývajícího konsensu se v Politickém 

liberalismu objevuje další nová koncepce, totiž idea veřejného 
rozumu. Je to způsob, jakým se v politickém společenství 
formulují cíle, jejich prostředky a dochází se ke kolektivně 
závazným rozhodnutím. Veřejný rozum má omezený dosah, vztahuje 
se pouze na politické, resp. „ústavní“ otázky, a umožňuje 
podle Rawlse dosahování konsensu, který není zatížen 

„neveřejnými“ stanovisky jednotlivých všeobsažných učení 
(Rawls 2005: 213-216, Znoj 2004: 26-28). 

 

 

2. 3. Politická koncepce spravedlnosti a všeobsažná 

učení 
 

V následující kapitole se zaměříme na konstitutivní rysy 

koncepce spravedlnosti, která – na rozdíl od pojetí 

prezentovaného v Teorii spravedlnosti – je v rozsahu své 

platnosti výslovně limitovaná. 
Úlohou takto nově pojaté koncepce je, podobně jako v Teorii 
spravedlnosti, nalezení férových podmínek společenské 
spolupráce a rozdělování primárních společenských statků, 
které jsou produktem této spolupráce (Rawls 2005: 3-5). 

Moderní demokratická společnost, která je předmětem takové 

koncepce, se však vyznačuje „nevyhladitelným nesouladem“ (Znoj 
2004: 36) v oblasti morálních, filosofických a náboženských 

otázek. Koncepce spravedlnosti, která se vztahuje na základní 
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strukturu takové společnosti, se musí s touto situací vyrovnat 
tak, aby si mohla zachovat nárok na obecnou přijatelnost. 
Rawlsova politická koncepce spravedlnosti se proto vyrovnává 

s pluralismem dvojího druhu. První je známý z Teorie 

spravedlnosti – jedná se o pluralismus životních plánů 
jednotlivců, kteří sledují odlišné cíle; druhý je pluralismem 
vzájemně neslučitelných všeobsažných učení (Kersting 1993: 

228).  

 

Důsledkem nové Rawlsovy pozice – v níž reflektuje předpoklady 
přijetí koncepce spravedlnosti členy společnosti nikoli pouze 
jako smluvními aktéry za závojem nevědomosti (Rawls 1999b: 

118-123), ale jakožto občany - je omezení rozsahu její 

platnosti i jejího působení. Její politický charakter však 

neznamená, že by se zcela vzdávala morálního nároku. Jedná se 

stále o morální koncepci44, která je založena na přijetí 
určitých „ideálů, principů a norem, které vyjadřují určité 

hodnoty“ (Rawls 2005: 11), tyto hodnoty jsou však explicitně 
vyjádřeny jako politické hodnoty.  
Politická koncepce se na rozdíl od silně morálních pojetí ze 
své definice vzdává nároku na stanovení jiných než politických 

principů a norem. Rawls přitom rozlišuje tři druhy morálních 
koncepcí v závislosti na rozsahu jejich platnosti a působení: 
 

Politické koncepce, jejichž soubor principů a normativních 

tvrzení se vztahuje pouze na základní strukturu společnosti - 
její základní politické, společenské a ekonomické instituce 

(Rawls 2005: 11n). 

 

Obecná učení, která se vztahují k „širokému rozsahu subjektů a 
hraničně ke všem subjektům univerzálně“ (Rawls 2005: 13). 
 

                                                
44 Srov. Rawls 1999b: 40-46. 
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Všeobsažná učení45, která zahrnují pojetí toho, co je „hodnotné 
v lidském životě, představy o ideálech lidského charakteru, 

stejně jako ideály přátelství v osobních a spolkových 

vztazích“ (Rawls 2005: 13). Jejich normativní principy se 

vztahují na lidský život a jeho vedení jako na celek. V rámci 

všeobsažných učení Rawls dále rozlišuje dvě kategorie 
úplná všeobsažná učení (fully comprehensive doctrines), 

pokrývající svým působením všechny uznávané hodnoty a ctnosti 
v rámci systému, který je relativně přesně vymezen; a 
omezená všeobsažná učení (partially comprehensive doctrines), 
která zahrnují určité množství, nikdy však všechny, 

nepolitických hodnot a ctností a jsou vymezena a vyjádřena 
spíše volně. (Rawls 2005: 13). 
 

Mnoho náboženských a filosofických učení má zároveň charakter 
obecných i úplných všeobsažných učení – a jako takové nemohou 
sloužit jako politická koncepce spravedlnosti, protože není 

možné předpokládat, že by taková politická koncepce byla 

přijata všemi občany společnosti (viz s. 42).  
Politickou koncepci spravedlnosti je proto třeba formulovat 

tak, aby byla nezávislým stanoviskem (freestanding view). 

Termín „nezávislé“ zde však má specifický význam46. Nejedná se 

o absolutní nezávislost na morálních, filosofických a 

náboženských všeobsažných učeních, ale o způsob, jakým je 

politická koncepce spravedlnosti prezentována. Občané ve 

společnosti totiž zastávají jednotlivá všeobsažná učení a je 
proto možné předpokládat, že přijmou takovou politickou 

koncepci, která bude s jejich všeobsažnými učeními nějakým 
způsobem souviset. Politická koncepce spravedlnosti tedy může 
být všeobsažnými učeními podporována, nemůže však být součástí 

                                                
45 Rawls v tomto rozdělení užívá výrazu „moral conception“, jinak ovšem důsledně odlišuje pojmy (politická) 
koncepce (conception) a morální, resp. všeobsažné učení (doctrine). Je však třeba si uvědomit, že i v jeho vlastní 
interpretaci je politická koncepce morálním učením (Skovajsa 2004: 111). 
46 Viz Ricken 1997: 428-430. 
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výhradně jednoho z nich, nebo dokonce sama tvořit všeobsažné 
učení (Rawls 2005: 12n, 154-158).47 
 

2. 4. Od původní pozice k politické koncepci osoby 
 

2. 4. 1. Původní pozice – nástroj reprezentace  
 

Původní pozice – definovaná v Teorii spravedlnosti (Rawls 

1999b: 15-19, 102-168) – určuje nejvhodnější principy pro 

zajištění svobody a rovnosti ve společnosti, která je pojímaná 
jako „férový systém spolupráce mezi svobodnými a rovnými 

jedinci“ (Rawls 2005: 22). Jde o myšlenkovou konstrukci, která 

má zajistit, aby samotný způsob takového výběru nebyl 

v rozporu s férovým zacházením se smluvními aktéry – 

svobodnými a rovnými osobami (Rawls 2005: 23).  

 

Původní pozice za závojem nevědomosti je v Politickém 

liberalismu interpretována způsobem, který je ještě 
vzdálenější koncepci původního (přirozeného) stavu klasických 
smluvních teorií, než je tomu v Teorii spravedlnosti. Rawls ji 

pojímá jako nástroj reprezentace (device of representation, 

Rawls 2005: 24), jehož důsledky – totiž zakládající dohodu na 
principech spravedlnosti – je nutné chápat jako „hypotetické a 

ahistorické“48 (ibid.).  

 

Stejně jako v Teorii spravedlnosti, kde představa původní 
pozice za závojem nevědomosti sloužila k odstranění 
konkrétních informací ohledně jednotlivých zúčastněných osob, 
                                                
47 Podle Rickena se však liberální politická koncepce spravedlnosti jako samostatné hlediska odvolává na určitou 
intuitivní morální koncepci, kterou je velmi problematické odlišit od všezahrnujícího učení, viz. Ricken 1997: 
434n, Forst 1997: 417. 
48 Ronald Dworkin hovoří již v souvislosti se smluvní procedurou Teorie spravedlnosti o tom, že společenská 
smlouva, jejímž „místem“ je původní pozice, není vlastně žádná dohoda, ať již skutečná nebo hypotetická, ale 
jde pouze o „nástroj výběru určitých morálních premis, týkajících se morální rovnosti lidí.“ (Dworkin in 
Kymlicka 2002: 61). 
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které by – pokud by zúčastněným nebyly neznámé - bránily 

dohodě na férových a spravedlivých principech společenské 
spolupráce, je i zde možné pojímat ji jako východisko a 

metodologický nástroj pro vytvoření přijatelné politické 

koncepce spravedlnosti. Smluvní strany v původní pozici se 

vyznačují nejen fundamentálním nedostatkem informací o 

„společenské situaci těch, které reprezentují, a poměrech ve 

společnosti vůbec, ale také neznalostí konkrétních 

všeobsažných učení osob, které zastupují“ (Rawls 2005: 26). 

Tento „třístupňový závoj nevědomosti“ (Hinsch 1997a: 81n) 

označuje Rawls jako neprostupný (thick, Rawls 2005: 24n)   
Takto pojímané předpoklady vzniku dohody na principech 

politické spravedlnosti však neříkají nic o tom, zda bude 

taková dohoda funkční ve společnosti, jejíž členové již nejsou 
zbaveni svých znalostí a informací za závojem nevědomosti49. 
Teorie spravedlnosti předpokládala racionalitu životních plánů 
členů dobře uspořádané společnosti, která byla chápána – ve 
formálním a procedurálním smyslu – jako dobro této společnosti 
(Rawls 1999b: 347 passim). Politická koncepce spravedlnosti 

však předpokládá, že společnost je zásadně rozdělena 
pluralitou všeobsažných učení, a není proto možné očekávat, že 
principy spravedlnosti (přijaté v původní pozici) budou 

dostatečnou zárukou stability takové společnosti.     
 

Rawls navíc vymezuje tři odlišná hlediska: 
 

hledisko smluvních stran v původní pozici 
hlediska občanů v dobře uspořádané společnosti 
hledisko „nás samých, mne a vás, kteří vypracovávají 

spravedlnost jakožto férovost a realizují ji jako politickou 

koncepci spravedlnosti“50 (Rawls 2005: 28) 

 

                                                
49 Srov. Hinsch 1997a: 80-88. 
50 „(…) that of ourselves – of you and me who are elaborating justice as fairness and examining it as a political 
conception of justice.“  
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Hlediska 1) a 2) náležejí ke koncepci spravedlnosti jakožto 

férovosti a jsou vyjádřena s odkazem na její základní 

charakteristiky. Původní pozice je přitom „vyvolána“ „mnou a 
vámi“ (ibid.), a stejně tak jsou vytvořeny vlastnosti 

smluvních stran – mají charakter pouhých umělých bytostí 

(artificial creatures), nástrojů reprezentace. Třetí hledisko 
slouží naopak k hodnocení politické koncepce spravedlnosti 

prostřednictvím reflektované rovnováhy51, „jak dobře vyjadřuje 
toto stanovisko jako celek naše pevnější přesvědčení o 

politické spravedlnosti na všech úrovních obecnosti, poté co 

byly provedeny všechny nutné úpravy a změny“ (ibid.). 

 

2. 4. 2. Politická koncepce osoby 

 

S reformulací koncepce spravedlnosti do podoby politické 

koncepce spravedlnosti souvisí také politická koncepce osoby. 

Její formulace vychází z pojetí osoby v původní pozici, 

obsahuje v sobě politickou artikulaci základním rozlišujícím 
znakem občana v demokratické společnosti – svobody. Občané 
jsou podle Rawlse svobodní trojím způsobem: 
 

jsou vybaveni morální silou, která jim umožňuje artikulovat 

jejich vlastní koncepci dobra (Rawls 2005: 30) a měnit či 
pozměňovat ji na základě racionálních či rozumných důvodů, 
považují se za sebe-legitimizující se původce oprávněných 
nároků (self-authenticating source of valid claims, Rawls 

2005: 32), kteří mohou vznášet takové požadavky na společenské 
instituce, které přispívají k uskutečňování jejich koncepcí 

dobra,  

jsou schopni převzít odpovědnost za své cíle a tato jejich 

schopnost ovlivňuje způsob, jakým hodnotí své požadavky a 

nároky na primární společenské statky; Rawls pak předpokládá, 

                                                
51 Reflective equilibrium – viz Rawls 1999b: 42-45, Kersting 2006a: 32-35. 
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že jsou schopni omezit své nároky tak, aby odpovídaly 

principům spravedlnosti (Rawls 2005: 34). 
 

Výše uvedený popis toho, jakým způsobem se občané považují za 
svobodné, je zároveň popisem způsobu, jakým se považují za 

členy demokratické společnosti v situaci, kdy je potřebné 
řešit otázky spravedlnosti. Občané se považují za svobodné a 
uznávají tak i svobodu ostatních, přijímají odpovědnost za své 
nároky na primární společenské statky a cíle, které s pomocí 
užívání těchto statků sledují a jsou tak zapojeni do systému 
společenské spolupráce. Toto pojetí spojuje koncepci - 

představenou v Teorii spravedlnosti -, v níž je rovnost členů 
společnosti a nutnost participace na společenské spolupráci 

východiskem pro výběr férových principů spravedlnosti, s 

politickým akcentem, zdůrazněným v Politickém liberalismu 

(Hinsch 1997a: 78). Politická koncepce osoby není pouhým 

východiskem formulování principů politické spravedlnosti, ale 
je také implicitní „veřejné politické kultuře ústavního 

demokratické režimu.“ (Rawls 2005: 34) 

 

2. 5. Od dobře uspořádané společnosti 
k překrývajícímu konsensu 
 

2. 5. 1. Dobře uspořádaná společnost – nereálný předpoklad 
 

Koncepce spravedlnosti jakožto férovosti, představená v Teorii 
spravedlnosti, upravuje fungování základní struktury 

společnosti jako „férového systému spolupráce, který přetrvává 
po generace“ (Rawls 2005: 35, srov. Rawls 1999b: 251-259). 

Tato Rawlsova koncepce je spojena jednak s pojímáním lidí jako 

svobodných a rovných osob, jednak s představou dobře 
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uspořádané společnosti (viz kapitola 1.4.1.). Je to 

společnost, v níž: 
 

každý její člen uznává stejné principy spravedlnosti a je si 
vědom toho, že je uznávají i všichni ostatní členové,  
základní struktura této společnosti je nastavena tak, aby 

odpovídala principům spravedlnosti, 
občané se vyznačují účinným smyslem pro spravedlnost, a proto 
se přizpůsobují základním společenským institucím, které 

považují za spravedlivé (Rawls 2005: 35, srov. Kersting 2006a: 

172-180). 

 

Pojetí dobře uspořádané společnosti je však vysoce 

idealizované. Rawls nakonec sám uznává, že koncepce 

spravedlnosti, která je s ní nutně spojená, proto nemůže 
získat podporu, potřebnou k zajištění její platnosti (Rawls 

2005: xvii, 36). Demokratická společnost a její politická 

kultura se totiž vyznačují třemi charakteristikami, které 

znemožňují přijetí a uznání koncepce spravedlnosti tak, jak 

byla původně obhajována v Teorii spravedlnosti: 
 

Existence vzájemně odlišných rozumných náboženských, 

filosofických a morálních všeobsažných učení není pouze 

nahodilou historickou situací, ale přetrvávající vlastností 

veřejné kultury demokracie.   
Shoda všech občanů na jednom všezahrnujícím učení a jeho 

přijetí jako principu politické společnosti může být dosažena 
pouze pomocí „utlačující moci státu“ (Rawls 2005: 37).  

Oproti tomu trvalé a bezpečné demokratické zřízení, které 

nerozděluje společnost na základě bojujících náboženských 

vyznání a znepřátelených tříd, musí být „dobrovolně a svobodně 
podporováno přinejmenším podstatnou většinou svých politicky 

aktivních občanů“. (Rawls 2005: 38) 
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Podle Rawlse je tedy třeba omezit pojem dobře uspořádané 
společnosti podmínkami realismu a stability52. Koncepce 

spravedlnosti je proto omezena na „oblast politična“ (the 

domain of political53, Rawls 2005: 38) a její přijetí ve 

společnosti - která se vyznačuje pluralitou vzájemně 
neslučitelných všeobsažných učení - vyžaduje tzv. překrývající 
konsensus všeobsažných učení.  
Překrývající konsensus ovšem není možné ztotožňovat 
s představou konsensu v tom smyslu, v jakém je používán v 

„každodenní politice“ (Rawls 2005: 39, 389). Jeho úkolem je 

zajištění stabilní a spravedlivé společnosti. Zásadní úlohu 

pro dosažení podmínek, v nichž je překrývající konsensus možný 
a uskutečnitelný, hraje rozlišení mezi racionálním a rozumným 
(Rawls 2005: 48 passim), zahrnutí tzv. břemene soudnosti 

(burdens of judgment, Rawls 2005: 54) a specifikace rozumných 

všeobsažných učení, které se na překrývajícím konsensu 

podílejí. 

 

2. 5. 2. Rozumnost, racionalita a břemeno soudnosti 
 

Rozlišení mezi rozumným (reasonable) a racionálním (rational) 

v hraje Politickém liberalismu zásadní úlohu pro konstrukci54 

překrývajícího konsensu a přijetí politické koncepce 

spravedlnosti jako základu stabilní společnosti. 
Teorie spravedlnosti pojímá koncepci spravedlnosti jakožto 

férovosti jako součást teorie racionální volby55 (Rawls 1999b: 
15). Zásadní změnu tohoto postoje - jak je prezentována 

v Politickém liberalismu - představuje tvrzení, že rozumnost – 
                                                
52 Wolfgang Kersting v této souvislosti poznamenává, že požadavek realistické koncepce, která je schopna 
zajistit stabilitu společnosti, dává Rawlsově původně kantovské představě koncepce spravedlnosti podobu 
„střízlivého pragmatismu hobbesovského typu.“ (Kersting 1993: 223). 
53 Srov. s pojmem veřejnosti – kapitola 2.5.4, podrobněji Larmore 2003: 370-373. 
54 K Rawlsově pojetí politického konstruktivismu viz. Rawls 2005: 91-98. 
55 John Rawls připouští, že takové pojetí je chybné, tvrdí však, že ani Teorie spravedlnosti nededukuje principy 
spravedlnosti jakožto férovosti pouze z konceptu racionality jako jediného východiska. (Rawls 2005: 53, Nagel 
2003: 73) 
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jako nárok překrývajícího konsensu – není možné jednoduše 

odvodit od racionality (Rawls 2005: 52n). Co však představuje 
zásadní rozdíl mezi rozumným a racionálním? 

Přívlastek rozumný se vztahuje k vlastnostem lidí, kteří jsou 
připraveni a ochotni předkládat principy a normy férové 

společenské spolupráce a zároveň jsou připraveni se jimi 

dobrovolně řídit – se zárukou, že ostatní se budou chovat 

obdobně. Rozumnost je nedílnou součástí představy společnosti 
jako systému férové spolupráce.56 Rozumní lidé sledují své 

vlastní záměry, jsou však zároveň součástí „společenského 

světa“ (Rawls 2005: 50), který je založen na zásadě 
reciprocity. 

Naopak pojem racionální popisuje jednotlivého aktéra, který 

užívá svých úsudků a rozvažování za účelem dosáhnout svých 

cílů a obhajovat své zájmy. Neznamená to však, že by se 

racionální aktéři omezovali výhradně na svůj vlastní zájem 

nebo na sledování omezených cílů (jsou vybaveni schopností 

vyvažovat je v souvislosti se svým životním plánem57). Zásadní 

odlišnost mezi racionálním a rozumným spočívá v tom, že 

racionální aktéři postrádají schopnost vztahovat se 

k morálnímu obsahu férové společenské spolupráce58, jejich 

racionalita je účelová, instrumentální59, a chybí jim proto 

„určitá forma morálního cítění“ (Rawls 2005: 51) 

Pojem rozumnosti v sobě naopak zahrnuje vztah k morálnímu 

cítění, které je spojeno s myšlenkou férové společenské 
spolupráce (ibid.). John Rawls navíc chápe rozumnost ve 

spojení s pojmem veřejnosti, zatímco racionalitě takové 

propojení chybí. Jsme-li rozumní, jsme připraveni vypracovat 
                                                
56 Nerozumnost je naopak pojata jako neochota respektovat principy férové spolupráce a porušovat je za účelem 
realizace vlastních zájmů. (Rawls 2005: 50)  
57 viz kapitola 1.7. 
58 Wilfried Hinsch poukazuje na dva aspekty, které je možné rozlišit dva aspekty, které vedou racionální aktéry 
(egoisty) k přijímání norem  a konformnímu chování– zřízení systému sankcí  a vysoké náklady na realizaci 
příležitostí. Racionální aktéři však nejsou schopni uznání pravidel v „širším smyslu“ (Hinsch 1997b: 79n).  
59 Wolfgang Kersting (Kersting 2006a: 52n) interpretuje rozdíl mezi rozumným a racionálním na základě 
kantovské dichotomie kategorického a hypotetického imperativu (viz Kant 1990: 91-95). Tomu odpovídá i 
Rawlsovo odlišení racionální autonomie (odpovídající Kantově heteronomní vůli) a plné politické autonomie 
(korespondující s vůli autonomí), viz Rawls 2005: 72-81. 
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systém veřejného společenského „světa“ (Rawls 2005: 54) a 

očekáváme, že ostatní jej budou podporovat a jednat podle 

principů férové společenské spolupráce, které takový systém 

vytvářejí.  
 

Morální nárok rozumnosti však nemá teleologickou, 

substanciální povahu, neimplikuje jedinou normativní koncepci 

dobra. Poskytuje pouze základ pro společnost založenou na 

férové spolupráci jejích členů – tímto základem je schopnost 
uznání a přijetí pravidel, které umožňují férovou spolupráci 
občanů jakožto svobodných a rovných (Rawls 2005: 54, Kersting 
2006a: 53).  

 

Prvním základním aspektem rozumnosti je tedy připravenost a 

ochota členů společnosti navrhovat, přijímat a uznávat férové 
principy spolupráce a řídit se jimi. Druhý, neméně důležitý 
rys pojetí rozumnosti nazývá Rawls břemenem soudnosti (the 

burdens of judgment, Rawls 2005: 54).  

Břemena soudnosti tvoří zdroj a základ toho, čemu John Rawls 
říká rozumný nesouhlas (resonable disagreement, Rawls 2005: 

54). Naše úsudky týkající se morálních otázek jsou vždy 

nějakým způsobem omezené. I kdybychom se například shodli na 
tom, která hlediska jsou pro morální úsudek relevantní, je 

možné předpokládat nesouhlas ohledně závažnosti jednotlivých 

hledisek – tím pádem není možné očekávat nalezení shody 

ohledně výsledků takové úvahy. Závažnost různých morálních 

hodnot je ovlivněna naší zkušeností a jednotlivými životními 
plány – ty jsou vždy odlišné. Naše úsudky jsou navíc součástí 
určitých – navzájem neslučitelných - všeobsažných učení, 
kterých se nemůžeme jednoduše zbavit. 
V situaci neshody různých koncepcí není předpoklad, že 

„všechny odlišnosti jsou zakořeněny pouze v naší nevědomosti a 
zatvrzelosti, nebo v soupeření o moc, postavení nebo 
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ekonomické zisky“ (Rawls 2005: 58) pouze nerealistický, ale 

přináší navíc vzájemnou podezíravost a nepřátelství.  
Břemena soudnosti vyjadřují uvědomění si a přijetí faktu, že 
morální otázky není možné rozhodnout s konečnou a univerzální 
platností. „(…) úsudek nemůže být nějakým čistým pohybem 

myšlenky v rovině ryzích pojmů, ale je vždy vázán na 

zkušenost, na mravní intuice a zpětně se k nim vrací.“ (Znoj 

2004: 38).  

 

2. 5. 3. Rozumná všeobsažná učení 
 

Na základě výše uvedených charakteristik – vymezení rozumného 
a přijetí břemen soudnosti – Rawls předpokládá, že rozumné 

osoby mohou souhlasit pouze s rozumnými všeobsažnými učeními 
(Rawls 2005: 59). Ta se vyznačují následujícími třemi 
vlastnostmi: 

 

Rozumné učení se zakládá na uplatňování teoretického rozumu, 
zahrnuje hlavní „náboženské, filosofické a morální aspekty 

lidského života víceméně konsistentním a koherentním 

způsobem.“ (ibid.). Uspořádává a charakterizuje jednotlivé 

hodnoty takovým způsobem, aby byly slučitelné s ostatními a 

vytváří tak (každé učení jiným způsobem) srozumitelný pohled 
na svět. 
Rozumné všeobsažné učení je vedle toho i uplatňováním 
praktického rozumu. 

Rozumné všeobsažné učení není nutně pevně fixované a neměnné, 
patří však k určité tradici myšlení. Pomalu se v čase vyvíjí a 
proměňuje s přihlédnutím k tomu, co – z jeho vlastního 

hlediska – „pojímá jako dobré a dostatečné důvody“ (ibid.). 

 

Avšak vymezení rozumných všeobsažných učení není nijak přísně 
dané, zbavení nároku na rozumnost musí mít silné a závažné 
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důvody. V opačném případě by totiž „katalog“ všeobsažných 

učení mohl být sestaven arbitrárně a byl by „bezdůvodně 

exkluzivní“ (Rawls 2005: 59).  

Přijetí břemen soudnosti přitom ve svém důsledku znamená, že 
nikdy nemůže nastat situace, kdy by všichni rozumní lidé 

přijímali a uznávali jediné všeobsažné učení. Navíc rozumní 

členové společnosti (respektující svobodu ostatních i závazek 
k férové participaci na společenské spolupráci) budou 

považovat za nerozumné potlačování těch všeobsažných učení, 
která jsou sice odlišná od jejich vlastních, ale stále je lze 

řadit k rozumným (Rawls 2005: 60, Ricken 1997: 429).  
Politická koncepce spravedlnosti, která se uchází o přijetí a 
uznání všemi občany takové společnosti, poznamenané faktem 

rozumného pluralismu, vyžaduje veřejné ospravedlnění (Forst 

1997: 402n). 

 

2. 5. 4. Tři úrovně veřejnosti 
 

John Rawls proto rozlišuje tři různé úrovně veřejnosti, 
vyžadující odlišné způsoby ospravedlnění koncepce 

spravedlnosti: 

 

Úroveň, na níž je společnost efektivně regulována veřejnými 
principy spravedlnosti. 

Úroveň, zahrnující obecná přesvědčení o lidské povaze a o 

způsobu fungování politických a společenských institucí a dále 
také přesvědčení vztahující se k politické spravedlnosti. 

Občané se na takových principech shodují, protože jsou 

podporovány (stejně jako na úrovni 1) veřejně sdílenými 

metodami zkoumání a usuzování. Tato obecná přesvědčení se 

vztahují na smluvní aktéry v původní pozici, resp. jsou jim 
přisuzovány těmi, kteří původní pozici ustavují - „mnou a 

vámi“ (Rawls 2005: 67). 
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Úroveň, na níž probíhá plná legitimizace veřejné koncepce 

spravedlnosti. Zahrnuje předchozí dvě úrovně a nastavuje 

podmínky „úplné veřejnosti“ (Rawls 2005: 67n).  

 

2. 5. 5. Otázka autonomie – racionální versus politická 

 

Občané společnosti, jejímž předmětem je politická koncepce 

spravedlnosti, se navzájem považují za svobodné ve třech 
různých ohledech (viz s. 51) – jsou schopni vytvářet a řídit 
se vlastní koncepcí dobra, jsou sebe-legitimizujícími se 

původci oprávněných nároků a přebírají odpovědnost za své 

záměry a cíle. Toto pojetí svobody jim umožňuje dvojí 

autonomii – racionální i úplnou, a to zároveň.  
 

Racionální autonomie přitom spočívá v jejich intelektuálních a 
morálních schopnostech, projevuje se při formulování koncepce 
dobra a jejího naplňování a také ve schopnosti dosahovat 

dohody s ostatními členy společnosti (Rawls 2005: 72). 

Autonomie tohoto (prvního) typu se projevuje jednak 

v nastavení původní pozice a výběru principů spravedlnosti 

v původní pozici za závojem nevědomosti, jednak v racionálním 
rozvažování, motivujícím členy společnosti k takovému jednání, 
které zajišťuje „zájmy vyššího řádu, spojené s jejich 

morálními schopnostmi“ (Rawls 2005: 74). Tato autonomie však 

není úplná, neboť osoby jsou zde koncipovány jako racionální 
(nikoli rozumné), a úrovní legitimizace principů spravedlnosti 
je původní pozice - tedy hypotetická situace, sloužící pouze 
jako nástroj reprezentace členů společnosti. John Rawls ji 

proto označuje jako autonomii „umělou, nikoli politickou“ 

(Rawls 2005: 75). 

 

Úplná autonomie (full autonomy, Rawls 2005: 77) je tedy 

vyhrazena nikoli smluvním stranám v původní pozici, ale lidem 
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jakožto občanům společnosti, kteří jednají na základě principů 
spravedlnosti. Tyto principy „určují férové podmínky 

spolupráce, které by si občané stanovili tehdy, pokud by byli 

férově reprezentování jako svobodní a rovní lidé.“ (Rawls 

2005: 77). Úplná autonomie tedy vychází z podmínek, 

specifikovaných racionálně autonomními smluvními stranami 

v původní situaci. Zároveň je však podmíněna splněním podmínek 
úplné veřejnosti (viz s. 58), a tedy veřejného ospravedlnění 
politické koncepce spravedlnosti (Rawls 2005: 78). Ta je – 

v situaci společnosti poznamenané faktem rozumného pluralismu 
- možná pouze prostřednictvím překrývajícího konsensu 

všeobsažných učení.  
 

2. 6. Překrývající konsensus – podmínka jednotné a 

stabilní společnosti 
 

Na první zásadní otázku, zmíněnou v úvodu druhé kapitoly, 

podává odpověď politická koncepce spravedlnosti, která 

vymezuje a stanovuje férové principy spolupráce členů v dobře 
uspořádané společnosti. John Rawls favorizuje konkrétní podobu 
této koncepce, formulovanou v Teorii spravedlnosti - tedy 

spravedlnosti jakožto férovosti, založené na dvou principech 

v lexikálním pořadí.  
Druhá zásadní otázka hledá podmínky přijetí této koncepce, 

které zaručují stabilitu a jednotu společnosti, světonázorově 
rozdělené přetrvávající existencí a působením vzájemně 
neslučitelných, přesto však rozumných (Hinsch 1997b: 23), 

všeobsažných učení.  
 

Jakým způsobem však chápe John Rawls pojem stability? 

Stabilitu lze chápat jako čistě praktickou, instrumentální 

záležitost – „pokud nějaká koncepce nezvládne být stabilní, je 

zbytečné ji uskutečňovat.“ (Rawls 2005: 142). Politická 
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koncepce spravedlnosti - konkrétně pak liberální koncepce 

spravedlnosti60 - si však klade otázku, co je základem její 

stability.  

Rawls předpokládá, že si lidé, kteří vyrůstají a žijí 

v podmínkách spravedlivých institucí dobře uspořádané 
společnosti, osvojí smysl pro spravedlnost (Rawls 2005: 19, 

35), a proto jednají v souladu s těmito institucemi. Jejich 

motivaci pro udržení stability vyjadřuje politická koncepce 

spravedlnosti, která zaručuje spravedlivé a férové uspořádání 
základní struktury společnosti - tedy jejích základních 

institucí (Rawls 2005: 142). Zachování stability společnosti 
dále předpokládá, že politická koncepce spravedlnosti získá 

podporu všech jejích občanů. Právě to je úlohou překrývajícího 
konsensu. 

 

Konsensus, kterého je třeba dosáhnout, je konsensem rozumných 
všeobsažných učení (Rawls 2005: 144). Politická koncepce 

spravedlnosti by ovšem měla být nezávislá (freestanding) na 

jednotlivých všeobsažných náboženských, filosofických a 

morálních učeních. Pro svou podporu a uznání ve společnosti 
(poznamenané faktem rozumného pluralismu) však musí být 

podporována různými všeobsažnými učeními, které jsou ve 

společnosti přítomné (Rawls 2005: 145). 
John Rawls nicméně upozorňuje, že myšlenka překrývajícího 
konsensu může být špatně pochopena, nebo čelit námitkám. První 
z těchto námitek je, že takový konsensus je pouhým modem 

vivendi (Rawlsw 2005: 145). Modus vivendi vykládá Rawls jako 

rovnovážný vztah mezi dvěma aktéry61, kteří jsou však stále 

odhodlání prosazovat své vlastní cíle na úkor druhého; v tom 

jim brání pouze stávající podmínky. Avšak cílem a smyslem 

překrývajícího konsensu je něco jiného - týká se „zásadních 
idejí, na jejichž základě je vypracována koncepce 

                                                
60 Tedy spravedlnost jakožto férovost, Rawls 2005: 142. 
61 Odkazuje přitom na modus vivendi jako pojem mezinárodního práva, Rawls 2005: 147. 
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spravedlnosti jakožto férovosti“ (Rawls 2005: 149), základní 

struktury společnosti jako takové. Podpora politické koncepce 
spravedlnosti proto nezávisí na arbitrárních změnách 
v distribuci politické moci (Kersting 2006a: 106n). 

 

Dále se Rawls zabývá námitkou, že překrývající konsensus je 
skeptický nebo lhostejný k otázce pravdivosti politické 

koncepce spravedlnosti (Rawls 2005: 150). Rawls skutečně 
rezignuje na pojem pravdivosti, kritériem platnosti a možnosti 

takový nárok vznášet totiž není pravda, ale rozumnost. Jeho – 

dosti problematické62 – řešení spočívá v tvrzení, že 

ospravedlnění politické koncepce spravedlnosti prostřednictvím 
překrývajícího konsensu se děje na základě „dobře uvážených 

přesvědčení a náležité reflexe63“. Přičemž občané mohou 

považovat politickou koncepci jak za pravdivou, tak za 

rozumnou – podle toho, co jim umožňuje jejich vlastní 

všeobsažné učení.  
 

Třetí námitka, ke které se Rawls vyjadřuje, spočívá v tvrzení, 
že skutečně funkční politická koncepce musí být obecná a 

všeobsažná64 - jinak nemůže uspokojivě řešit spory vznikající 
v politickém a veřejném životě ohledně spravedlnosti (Rawls 

2005: 154). John Rawls však upozorňuje, že je třeba rozlišovat 
politické hodnoty (vyjadřované politickou koncepcí) a hodnoty 
nepolitické. Politická koncepce spravedlnosti, podporovaná 

překrývajícím konsensem, ovšem dokáže nad nepolitickými 

hodnotami - na nichž by nebyla možná shoda - převážit, protože 
„pokud ji podporuje překrývající konsensus, pak politická 

                                                
62 Tato část Rawlsovy argumentace je předmětem kritiky Jürgena Habermase, budu se jí proto podrobněji 
věnovat v kapitole 3. 
63 Viz Rawls 2005: 8, 28. 
64 Viz 2.3., s. 48. 
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koncepce není neslučitelná65 se základními náboženskými, 

filosofickými a morálními hodnotami“.66 (Rawls 2005: 157). 

 

Posledním problémem je tvrzení, že překrývající konsensus je 
utopickým konceptem. Podle tohoto názoru neexistují ve 

společnosti dostatečné „politické, společenské ani 

psychologické“ (Rawls 2005: 158) síly, které mohou 

překrývající konsensus vytvořit, nebo udržet jeho stabilitu. 
Rawls se tuto – velmi silnou – námitku snaží řešit zavedením 
jakéhosi mezistupně, totiž ústavního konsensu. Ústava – jako 
první stupeň konsensu - zajišťuje naplnění liberálních 

principů spravedlnosti. Tyto principy jsou – jako ústavní 

konsensus – přijímány jakožto principy, a nejsou proto 

zakotveny v konkrétních představách o společnosti a osobách, 
které jinak definuje politická koncepce. Takový konsensus 

proto „není hluboký“ (Rawls 2005: 158). Pokud tyto liberální 

principy efektivně regulují základní politické instituce, je 
možné dosáhnout stabilního ústavního konsensu. Ten se 

projevuje ve třech následujících rysech: 
liberální principy67 jsou schopné stanovit obsah určitých 
základních politických práv a svobod a přiřadit jim zvláštní 
prioritu (Rawls 2005: 161), 

aplikace liberálních principů zahrnuje efektivní užívání 

veřejného rozumu (public reason)68 (Rawls 2005: 162), 
základní politické instituce, které do svého fungování začlení 
liberální principy a formy veřejného rozumu - které souvisejí 
s jejich aplikací - směřují k posilování „kooperativních 

ctností politického života“ (Rawls 2005: 163) – rozumnosti, 

smyslu pro férovost a ochoty vyjít ostatním vstříc a dohodnout 
se s nimi. 

 

                                                
65 Tato část Rawlsovy interpretace je předmětem rozsáhlé kritiky, viz např. Ricken 1997: 434-437; Kersting 
2006a: 106-109; Wolf 1997: 63-66. 
66 Ke „smíření prostřednictvím veřejného rozumu“ viz kapitola… 
67 K problematice liberální principů podrobněji Nagel 2003: 67-73. 
68 viz kapitola 2.7. 
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Pokud se občané v této situaci řídí veřejným rozumem, který je 
posilován úspěšnou aplikací liberálních principů, zaručujících 
základní politická práva a svobody a demokratické procedury 

řešení konfliktů, je dosaženo stabilního fungování ústavního 
konsensu (Rawls 2005: 164, Kersting 2006a: 106). 

 

Jak se však ústavní konsensus stane konsensem překrývajícím? 
Překrývající konsensus zahrnuje nejen politické principy, 

které stanovují demokratické procedury, ale také principy 

vztahující se k základní struktuře společnosti jakožto celku 
(Rawls 2005: 164). Tyto principy stanovují nejen základní 

práva a svobody, ale také férové rovné příležitosti a principy 
spojené se zajišťováním určitých základních potřeb (ibid.)  
John Rawls navrhuje následující postup: jestliže existuje 

fungující a stabilní ústavní konsensus, jednotlivé politické 

skupiny musejí vystoupit na politické fórum a snažit se přimět 
ostatní skupiny k tomu, aby přijaly jejich konkrétní 

všeobsažná učení. Tím jsou zároveň nuceny vytvořit politickou 
koncepci v pojmech, které jsou schopny vysvětlit ostatním a 

které mohou ospravedlnit politiku, již konkrétní politické 

skupiny preferují (Rawls 2005: 164) – tedy politickou koncepci 

spravedlnosti.  

Politická koncepce spravedlnosti, podporovaná liberálními 

politickými institucemi (a také veřejnou demokratickou 

kulturou včetně sociokulturního zázemí69), doplňuje fungující 
ústavní konsensus a nakonec je přijata na základě konsensu 

překrývajícího. Rawls totiž předpokládá, že všeobsažná učení 
většiny lidí nejsou úplně všeobsažná (fully comprehensive) 

(Rawls 2005: 168) a umožňují tak vytvoření „nezávislé 

oddanosti“ (independent allegiance, ibid.) k politické 

koncepci, která napomáhá dosažení překrývajícího konsensu. 
 
                                                
69 Orig. background culture, Rawls 2005: 151n, Friedo Ricken ovšem tvrdí, že ani podpora liberálních institucí a 
sociokulturního zázemí k ospravedlnění politické koncepce spravedlnosti a Rawlsův argument je v konečném 
důsledku založen na intuitivních morálních předpokladech (Ricken 1997: 434-436). 
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2. 7. Veřejný rozum 
 

2. 7. 1. Omezené působení veřejného rozumu 
 

Liberální politická koncepce spravedlnosti, podpořená a 

ospravedlněná překrývajícím konsensem všeobsažných učení, 
konstituuje stabilní politickou společnost, vymezuje její 

základní strukturu a instituce. Fungování politické 

společnosti však vyžaduje nástroj, s jehož pomocí formulují 

aktéři takové společnosti „své plány, určují míru významnosti 
svých jednotlivých životních plánů a za základě nich činí 

rozhodnutí“ (Rawls 2005: 212). 

Tento nástroj nazývá John Rawls veřejným rozumem (public 

reason). Ne každý rozum a způsob rozvažování je veřejný. 
Veřejný rozum, jak jej koncipuje Rawls, je ve své platnosti 
značně omezen. Je to „rozum rovnoprávných občanů, kteří 

jakožto kolektivní těleso vykonávají rozhodující politickou a 

donucovací moc nad sebou navzájem tak, že vydávají zákony a 

doplňují ústavu“. (Rawls 2005: 214). Vztahuje se tedy na 

řešení politických otázek, a to ještě pouze takových, které se 
týkají „základních ústavních norem“, resp. „elementárních 

principů spravedlnosti“ (Rawls 2005: 214, Ferrara 2004: 66). 

Toto striktní počáteční vymezení má poněkud pragmatické 

zdůvodnění – „záměrem je zvažovat nejzávažnější případy, 

kterých se politické otázky týkají nejpodstatnějším způsobem. 

Pokud nejsme schopni akceptovat veřejný rozum v těchto 

otázkách, nebudeme ho schopni zřejmě akceptovat nikde.“ (Rawls 

2005: 215). Pokud se v nejzásadnějších otázkách politického 

uspořádání společnosti veřejný rozum ukáže jako fungující 

koncepce, můžeme jej podle Rawlse užívat i v jiných případech.  
 

Působnost veřejného rozumu je omezena nejen, co se týká toho, 
které politické otázky je jeho prostřednictvím možné řešit, 
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ale také, pokud jde o to, kteří členové společnosti jej mohou 
užívat. Nevztahuje se na členy různých asociací – církví, 

univerzit, spolků apod., tj. jednoduše řečeno členy komunit, 
které tvoří součást tzv. background culture (Rawls 2005: 215, 
viz tentýž: 151n) - sociokulturního zázemí veřejné politické 
kultury. Členové těchto komunit jsou vybaveni tzv. neveřejnými 
rozumy (nonpublic reasons) (Rawls 2005: 220), které regulují 

jejich rozumné a zodpovědné jednání. Neveřejný charakter 

těchto jednotlivých rozumů se vztahuje k politické společnosti 
a k občanům obecně. Nárok „veřejnosti“ je v případě 
neveřejných rozumů uplatněn pouze mezi členy komunity 

navzájem.70  

 

2. 7. 2. Oblast působení veřejného rozumu 
 

Aktéry, kteří se řídí veřejným rozumem, jsou výhradně ti, 

kteří se zapojují do prosazování politických otázek na 

veřejném fóru, členové a kandidáti politických stran a dále 
členové skupin, které politické strany podporují (Rawls 2005: 
215)71. Veřejné fórum je definováno jako prostor, v němž se 

uskutečňuje veřejná diskuse, a v němž posléze dochází 

k přijetí nějakého rozhodnutí72. 
 

Obsah působení veřejného rozumu je formulován liberální 

politickou koncepcí spravedlnosti (Rawls 2005: 223, Wolf 1997: 

62). Tato politická koncepce zahrnuje – kromě již zmíněných 
charakteristik, upravující základní strukturu společnosti – 

také pravidla zkoumání (guidelines of inquiry, Rawls 2005: 

223), která vymezují způsoby usuzování a kritéria posuzující 

                                                
70 Neveřejný rozum však není totéž, co rozum soukromý. (Rawls 2005: 220) 
71 Charles Larmore upozorňuje na to, že vymezení působnosti veřejného rozumu na oblast veřejného fóra je 
nedostatečné, specifikace užívání veřejného rozumu by měla probíhat spíše na základě toho, jestli je diskuse na 
veřejném fóru vedena se záměrem dospět k nějakému rozhodnutí (Larmore 2003: 381). 
72 Pojem veřejného fóra však nelze jednoduše ztotožnit s s Habermasovou sférou politického rozhodování 
(Ferrara 2004: 66). 
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závažnost informací při řešení politických otázek. Politické 
hodnoty, které se vztahují k těmto pravidlům, jsou právě 
hodnoty veřejného rozumu (rozumnost, připravenost ctít morální 
povinnost občanství apod.) (Rawls 2005: 224, Marneffe 1997: 

148n).  

Veřejný rozum tak nepůsobí pouze jako nástroj posuzování a 

řešení zásadní politických a ústavních otázek společnosti, ale 
jako princip, který završuje politickou koncepci 

spravedlnosti73 (Rawls 2005: 225). Pro završení politické 

koncepce spravedlnosti je podle Rawlse třeba vymezit skupinu 
zásadních otázek, na které tato koncepce a její politické 

hodnoty podávají odpověď. V rámci této skupiny pak Rawls 

rozlišuje: 

 

zásadní principy, které vymezují základní strukturu vlády a 

politického procesu (moci zákonodárné, výkonné a soudní, 

rozsah většinové vlády apod.), 
 

rovná základní práva a svobody občanů, které musejí být 

respektovány (aktivní a pasivní volební právo, svoboda 

svědomí, projevu a shromažďování, ochrana vlády zákona apod.) 
(Rawls 2005: 227). 

 

Principy, určující charakter politického režimu, mohou mít 

velké množství podob, zatímco rovná práva a svobody 

připouštějí pouze malé množství variací. Navíc je třeba 
oddělit principy, které netvoří základní ústavní principy. 

Jedná se zejména o ty, které v koncepci spravedlnosti jakožto 

férovosti spadají do působnosti principu diference (Rawls 

                                                
73 V politické koncepci spravedlnosti, jakou je spravedlnost jakožto férovost, mají tato pravidla usuzování 
veřejného rozumu, stejně jako jeho principy ospravedlnění, stejnou bázi jako principy spravedlnosti. Rawls zde 
klade vysoké nároky na smluvní strany v původní pozici, když tvrdí, že tyto strany „musí přijmout pravidla a 
kritéria veřejného rozumu na vytváření a užívání principů spravedlnosti.“ Veřejný rozum je nejen součástí 
koncepce spravedlnosti jakožto férovosti, ale i jiných liberálních koncepcí. Spravedlnost jakožto férovost je 
pouze jednou z nich, její konkrétní obsah není z hlediska veřejného rozumu jediný možný a definitivní. (Rawls 
2005: 225-227).  
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2005: 229). Principy zajišťující základní svobody, a principy, 
které upravují a regulují sociální a ekonomické nerovnosti, 

určují totiž odlišné role základní struktury společnosti. 
Zajištění ústavních principů, které vymezují základní svobody, 
je navíc naléhavější74 a je jednodušší dosáhnout v těchto 
otázkách konsensu75.  

 

2. 7. 3. Limity veřejného rozumu 
 

Rawlsova koncepce veřejného rozumu rozlišuje dva typy 

veřejného rozumu, které se liší ve svém rozsahu. První typ 

nazývá John Rawls „exkluzivním“. Jedná se o striktní pojetí, 

které při rozvažování a řešení zásadní politických otázek 

vylučuje argumenty a důvody, které jsou předkládány v pojmech 
jednotlivých všeobsažných učení (Rawls 2005: 247).  
Druhé pojetí – „inkluzivní“ – dovoluje občanům prezentovat to, 
co považují při řešení zásadních politických otázek za 

důležité, na základě politických hodnot, které jsou zakotvené 
ve všeobsažných učeních.  
Exkluzivní pojetí veřejného rozumu má přednost v situaci, kdy 
je společnost dobře uspořádaná, občané uznávají principy 

politické spravedlnosti a ctí zásady politického rozumu 

dodržováním principů spravedlnosti (Rawls 2005: 248). Odlišná 
situace však nastává, není-li společnosti dobře uspořádaná a 
existují v ní hluboké rozpory ohledně základních ústavních 

otázek.76 

 

                                                
74 Odlišení základních svobod, při jejichž zajišťování působí veřejný rozum, a otázek nastavení sociálních a 
ekonomických nerovností tak odpovídá lexikálnímu pořadí principů spravedlnosti jakožto férovosti. 
75 Ve světle tohoto oddělení principů spravedlnosti je pochopitelná výtka některých Rawlsových kritiků, že 
v Politickém liberalismu došlo k zásadnímu oslabení principu diference a že „politický liberalismus sociální 
spravedlnosti nevyžaduje.“ (Hrubec 2004: 107). 
76 Rawls v této souvislosti argumentuje příkladem abolicionistického hnutí v USA, resp. hnutí za lidská práva 
vedeného Martinem Lutherem Kingem. Podrobně viz Rawls 2005: 250-252, kritika Rawlsova zdůvodnění viz 
Larmore 2003: 384-386. 
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Politická koncepce spravedlnosti se tak završuje pojmem 

veřejného rozumu, který se vztahuje k základním ústavním a 

politickým rysům společnosti a doplňuje principy 

spravedlnosti, upravující základní strukturu společnosti, 
pravidly usuzování a konceptem demokratických ctností. 

 



 71

3. Habermasova kritika Politického liberalismu 

 

3. 1. Východiska kritiky 

 

Reformulace koncepce spravedlnosti jakožto férovosti do podoby 

politického liberalismu byla reakcí na obsáhlou kritickou 

diskusi, kterou vydání Teorie spravedlnosti vyvolalo. Milan 

Znoj chápe proměny ve výkladu politické koncepce spravedlnosti 
i odlišné akcenty Rawlsovy teorie – zejména pak problematiku 

veřejného rozumu77 - jako posun k otázkám, kterými se John 

Rawls „příliš nezabýval a jimž se věnují stoupenci 

deliberativní demokracie“78 (Znoj 2004: 26) Tématem Politického 

liberalismu se tak stává „pojetí demokracie, v němž jde o to, 

aby se politika odehrávala za aktivní spoluúčasti občanů 

v podobě veřejné rozpravy.“ (Znoj 2004: 27).  

 

Jürgen Habermas je jedním z nejvýznamnějších teoretiků 
veřejnosti, veřejné sféry a veřejného diskursu. Jeho kritika 
Politického liberalismu, představená v textech Versöhnung 

durch öffentlichen Vernunftgebrauch (Habermas 1996b)  a 

“Vernünftig" versus "wahr" - oder die Moral der Weltbilder 

(Habermas 1996a), se zaměřuje na:  
 

formulaci původní pozice jako východiska, z něhož je možné 

vyložit a zajistit deontologické principy politické koncepce 

spravedlnosti  

problematiku přijatelnosti politické koncepce spravedlnosti 

prostřednictvím překrývajícího konsensu všeobsažných učení 

                                                
77 Koncepci veřejného rozumu a jeho omezené role však předchází pojetí překrývajícího konsensu, který 
představuje jakési „otevření“ veřejného prostoru pro diskusi občanů. Politická koncepce spravedlnosti vyžaduje 
ospravedlnění nejen v rámci férových podmínek původní pozice, ale také v rámci veřejného rozvažování. Joshua 
Cohen rozvíjí v této souvislosti myšlenku tzv. testu pluralistického konsensu. Cohen 1993: 270 passim. 
78 Viz např. Kymlicka 2002: 291-293. 
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problematiku nadřazení základních liberálních práv a svobod 

nad demokratický princip legitimace 

 

John Rawls odpověděl Jürgenu Habermasovy na jeho námitky 

v článku A Reply to Habermas79, jeho odpověď však nepředstavuje 
nové koncepty či zásadní reformulace, ale usiluje spíše o 

preciznější podobu původní argumentace80. 
 

 

Východiskem Habermasovy kritiky Politického liberalismu je 

jeho komplexní teorie fungování demokratické společnosti a 

právního státu, představená v jeho druhém zásadním díle 

Faktizität und Geltung (Habermas 1998).  

Habermasova teorie81 diskurzivní demokracie (Harrington 2006: 

371), označovaná také jako diskurzivní etika (Habermas 1991: 
119), je zahrnována do skupiny deliberativních teorií 

demokracie. 

Centrálním pojmem Habermasovy koncepce je veřejný diskurs 

(Horster 2001: 20). Jürgen Habermas – podobně jako John Rawls 
– hledá podmínky vytvoření takového morálního stanoviska, 

z něhož bude možné rozhodovat otázky práv a svobod „férovým a 
nestranným způsobem“ (McCarthy 1996: 931). Řešením ovšem není 
„zahalení“ členů společnosti neprostupným závojem nevědomosti, 
ale formulace takových podmínek, za nichž mohou jednání a 

rozhodování o principech spravedlnosti, práva a svobody 

probíhat na veřejnosti.  
Základem formulace takových podmínek je koncepce ideální 

řečové situace, kterou Habermas představil ve svém 

nejvýznamnějším díle Theorie des kommunikativen Handelns 

(Habermas 1987). Moderní společnost se podle Habermase 

vyznačuje vzrůstajícím významem komunikativní racionality na 

                                                
79  V této práci citován jako součást Politického liberalismu, Rawls 1995. 
80 Tedy argumentace provedené v Politickém liberalismu. 
81 Cílem této práce není komplexní interpretace Habermasova pojetí demokratické společnosti, výklad 
provedený v kapitole 3.1. je pouze úvodem k Habermasově kritice Politického liberalismu.  
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úkor racionality instrumentální (Habermas 1987: 489 passim; 

Harrington 2006: 368). Komunikace je nejpodstatnějším prvkem 
fungování moderní společnosti; je „základem socializace, 

legitimizačních procesů a demokratizace“ (Harrington 2006: 

369). Základními prvky komunikace jsou tzv. řečové akty. 

Habermas je rozděluje na čtyři třídy, z nichž každá obsahuje 
jiný druh nároku platnosti.  

Jsou to: 

 

Komunikativa – v nichž je obsažen nárok srozumitelnosti82 

Konstantiva – která obsahují nárok pravdivosti 

Regulativa – obsahující nárok správnosti 

Reprezentativa – v nichž je obsažen nárok upřímnosti 
 

Vždy, když člověk komunikuje – tedy mluví –, vznáší jeden ze 
tří nároků. Chce svému protějšku ujasnit, že jeho výpověď je 
pravdivá, správná nebo upřímná. Oprávněnost nároku platnosti 
nějaké výroku je možné podrobit přezkoumání. Nároky 

pravdivosti a správnosti je pak možné přezkoumat 
prostřednictvím diskursu. (Horster 2001: 55, Harrington 2006: 
369). 

Ideální řečová situace pak vyjadřuje, kdo a za jakých podmínek 
se může diskursu účastnit. Habermas stanovuje čtyři 
následující podmínky: 

 

Všichni potenciální účastníci diskursu musejí mít stejné šance 
užívat řečových aktů tak, aby mohli kdykoli diskurs otevřít. 
Všichni účastníci diskursu musejí mít stejné šance na 

formulaci tvrzení, doporučení, vysvětlení a ospravedlnění a na 
problematizaci nároku jejich platnosti tak, aby žádné 

požadavky nebyly natrvalo zbaveny možnosti tematizace a 

kritiky. 

                                                
82 Ten však skutečným nárokem platnosti není, viz Horster 2001: 54. 
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K diskursu jsou připuštěny pouze takoví aktéři, kteří mají 

stejné šance na užívání reprezentativních řečových aktů. 
Aktérům diskursu – řečníkům – jsou poskytnuty záruky na 

vzájemnou upřímnost a transparentnost. 
K diskursu jsou připuštěni pouze takoví řečníci, kteří mají 

stejné šance užívat regulativních řečových aktů.  
 

Ideální řečová situace stanovuje otevřené a spravedlivé 

podmínky veřejné komunikace, které umožňují ospravedlnění 
norem jednání. Čtyři jmenované druhy řečových aktů navíc 

podléhají normativnímu požadavku racionality. „Platné jsou 

pouze ty normy jednání, na nichž se mohou shodnout všichni, 

kterých se tyto normy týkají, jakožto účastníci racionálních 

diskursů“ (Habermas 1998: 138). 

 

Ospravedlnění jednání ve společnosti, jejích institucí a její 
„základní struktury“ tedy probíhá na základě otevřeného 
diskursu, umožňujícího posuzovat správnost různých koncepcí a 
jejich přijetí účastníky diskursu. Další aspekty diskursivní 
etiky a pojetí veřejnosti v procesu ospravedlnění jsou již 

předmětem výkladu Habermasových kritických reakcí na Rawlsovu 
teorii politického liberalismu. 

 

 

3. 2. Problematická podoba původní pozice 
 

Jürgen Habermas chápe Rawlsova díla Teorie spravedlnosti a 

Politický liberalismus jako zásadní události moderní politické 

filosofie, které staví do středu zájmu morální otázky 

spravedlivého soužití občanů v politické obci (Habermas 1996b: 
65). Rawls podle Habermase aktualizoval kantovský pojem 

autonomie a dal mu intersubjektivní charakter. Pojmem 

autonomie rozumí Habermas požadavek na veřejné přijetí 
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principů, kterými se řídí naše jednání – na základě „veřejného 
užívání rozumu“ (ibid.) Požadavek veřejného ospravedlnění 
principů, vypracovaných s pomocí veřejného rozumu, chápe 

Habermas jako základ politické autonomie občanů demokratického 
právního státu. Předmětem jeho kritiky není toto pojetí 

demokratického státu a politické autonomie, ani Rawlsova 

koncepce (politické) spravedlnosti83. Zaměřuje se spíše na 

vnitřní rozpory Rawlsovy argumentace a na otázky platnosti 

principů a institucí, vytvořených na základě liberální 

koncepce politické spravedlnosti. Habermasova kritika se 

přitom netýká pouze koncepcí, vyložených v Politickém 

liberalismu, ale zaměřuje se i na východiska původní Rawlsovy 
koncepce spravedlnosti jakožto férovosti84.   

První část Habermasova článku (Habermas 1996b) se zabývá 

koncepcí původní pozice.  
 

Habermas interpretuje koncepci původní pozice na základě pojmu 
úplné autonomie (viz kapitola 2.5.5.). Úplná autonomie je 

vyhrazena pouze občanům v dobře uspořádané společnosti. 
Smluvní aktéři v původní pozici jsou naopak vybaveni pouze 

autonomií racionální, spočívající jednak v morálně neutrálních 
charakteristikách těchto smluvních aktérů, jednak v „morálně 

závažných“ (Habermas 1996b: 67) omezeních, na jejichž základě 
jsou vybírány principy férové spolupráce. Tato normativní 

omezení dovolují Rawlsovi koncipovat aktéry dohody v původní 
pozici jako „umělé bytosti“ (Rawls 2005: 28), vybavené minimem 
vlastností – totiž racionalitou a schopností jednat na základě 
vlastní koncepce dobra. Absence informací o konkrétní situaci 

a zájmech smluvních aktérů, kterou způsobuje závoj 

nevědomosti, však zároveň zaručuje, že smluvní strany jsou 

                                                
83 Habermas poznamenává, že Rawlsův projekt obdivuje a jeho „nesouhlas zůstává v úzkých hranicích 
rodinného sporu“ (Habermas 1996b: 65n). 
84 Představa původní pozice za závojem nevědomosti zůstává i v Politickém liberalismu zásadní součástí celé 
teorie (i když konečné ospravedlnění liberální koncepce probíhá prostřednictvím překrývajícího konsensu), i 
když většina kritických reakcí na Politický liberalismus se věnuje spíše problematice překrývajícího konsensu a 
veřejného rozumu.  
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nuceny uvažovat tak, že zohledňují to, co je dobré pro všechny 
(Habermas 1996b: 68). 

Původní Rawlsův výklad, provedený v Teorii spravedlnosti, 

pojímal teorii spravedlnosti jako součást obecné teorie 

racionální volby85. Další zkoumání však ukázala, že „rozum 

autonomních občanů nemůže být omezen na racionální volbu 

podmíněnou subjektivními preferencemi“ (ibid.), ovšem i po 

reformulaci původního stanoviska zůstává u Rawlse přítomná 
myšlenka možnosti operacionalizace morálních hledisek. To má 

podle Habermase matoucí důsledky. Habermas si v této 

souvislosti klade tři otázky: 
 

Mohou smluvní strany v původní pozici porozumět přednostním 
zájmům svých klientů pouze na základě racionálního egoismu? 
Mohou být základní práva ztotožněna s primárními statky? 
Zaručuje závoj nevědomosti nestrannost posuzování? (Habermas 

1996b: 69) 

 

(1) Rawls podle Habermase nemůže udržet tvrzení, že úplně 
autonomní občané jsou zastupování smluvními stranami, kterým 
naopak takový druh autonomie chybí. Občané jsou totiž pojímání 
jako morální osoby, které mají smysl pro spravedlnost a 

chápání vlastní koncepce dobra – a zároveň mají zájem 

kultivaci těchto dispozic. V případě smluvních stran v původní 
pozici jsou však tyto rozumné charakteristiky nahrazeny 

racionálním egoismem a vzájemnou nezúčastněností. Rawls 

zároveň předpokládá, že smluvní strany jsou schopny porozumět 
a adekvátně zohledňovat zájmy občanů. Smluvní strany tak 

vlastně mají rozhodovat na základě úplné autonomie a jejích 
důsledků, která je jim však upřena. Habermas tvrdí, že pokud 
mají smluvní strany zohledňovat zároveň zohledňovat 
deontologický smysl principů spravedlnosti a zájmy svých 

klientů, musejí být vybaveni „kognitivními schopnostmi, které 
                                                
85 Viz s. 20 této práce. 
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dosahují dál než schopnosti, se kterými si musejí vystačit 

racionálně rozhodující aktéři, kteří jsou ale slepí k otázkám 

spravedlnosti.“ (Habermas 1996b: 70). Podle koncepce původního 
stavu, představené v Teorii spravedlnosti, jsou však smluvní 
aktéři vybaveni formálním smyslem pro spravedlnosti. Podel 

Habermase to však může znamenat, že jsou vybaveni určitými 
znalostmi o „závazné reciprocitě“ (ibid.), která bude určovat 
soužití jejich klientů, ačkoli vlastní rozhodnutí smluvních 

stran je nutné v původní pozici za závojem nevědomosti 
zakládat na odlišných premisách. Podle Habermase je taková 

konstrukce možná, ovšem původní situace pak do značné míry 

ztrácí svůj význam. 
 

(2) Další částí Habermasovy argumentace je námitka, že 

Rawlsova koncepce rozhodování smluvních aktérů v původní 
pozici není schopná rozlišovat mezi právy a statky. Jsou-li 

totiž racionálně rozhodující smluvní aktéři vázáni 

„perspektivou první osoby“ (Habermas 1996b: 71), mohou 

rozhodovat normativní problematiku pouze v pojmech zájmů nebo 
hodnot, které jsou uspokojovány statky. Rozdělování primárních 
statků ovšem předpokládá určitá práva. Strany v původní pozici 
mohou však práva definovat pouze jako jednu kategorii statků.  
Habermas však upozorňuje, že práva sice mohou např. nárokovat 
férový podíl na statcích, ale nemohou být na statky 

redukována. Práva totiž upravují vztahy mezi aktéry, nemohou 

být „vlastněna jako věci“ (Habermas 1996b: 71). Habermas 

tvrdí, že Rawls je navíc prostřednictvím koncepce racionální 
volby nucen formulovat základní svobody nikoli jako základní 

práva, ale jako základní statky. Tím ovšem přizpůsobuje 
deontologický smysl norem (které mohou být buď platné, nebo 
neplatné) teleologickému smyslu hodnot (které stanovují pouze 

vztah preferencí a atraktivity jednotlivých statků) (Habermas 
1996b: 72).  
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(3) Jürgen Habermas tvrdí, že na základě jeho dosavadních úvah 
je zřejmé, že schopnost racionálních rozhodnutí, kterou jsou 
vybaveny smluvní strany v původní pozici, je nedostatečná pro 
zajištění zájmů jejich klientů a zároveň správné pojetí práv. 
Proč jsou tedy vlastně smluvní strany zbaveny možnosti užívat 
praktický rozum? Původní situace umožňuje přijetí principů 
spravedlnosti na základě „intersubjektivní procedury“ 

(Habermas 1996b: 74), která přebírá roli kategorického 

imperativu. Habermas však tvrdí, že výhody intersubjektivní 

dohody jsou rušeny „systematickým nedostatkem informací“ za 

závojem nevědomosti. Dohoda aktérů v původní pozici je spojena 
s jejich společnou perspektivou, ve skutečnosti však má 

„monologický charakter“ (Habermas 1996b: 75), vylučuje 
rozmanitost partikulárních perspektiv. Oproti tomu Habermasova 

diskursivní etika zdůrazňuje intersubjektivní argumentační 
praxi, která nabádá všechny zúčastněné, aby – v kontrastu 

k Rawlsově koncepci výběru a schvalování principů 
spravedlnosti – rozšířili svá hlediska. Perspektiva první 

osoby je tak nahrazena „ideálně rozšířenou perspektivou“ 

(Habermas 1996b: 76) první osoby v množném čísle. 
 

 

3. 3. Charakter překrývajícího konsensu a otázka 

pravdivosti všeobsažných učení 
  

Reformulace koncepce spravedlnosti jakožto férovosti do podoby 

politické koncepce spravedlnosti je důsledkem Rawlsova 

zjištění, že koncepce spravedlnosti, která má zajistit 

spravedlivé a zároveň stabilní uspořádání společnosti, která 
se vyznačuje existencí vzájemně neslučitelných všeobsažných 

učení, vyžaduje odlišný způsob přijetí, než poskytuje původní 
pozice smluvních aktérů za závojem nevědomosti.  
 



 79

Jürgen Habermas ovšem tvrdí, že překrývající konsensus – 

stejně jako původní pozice v případě koncepce spravedlnosti 

jakožto férovosti – je nedostatečnou zárukou přijetí politické 
koncepce ve společnosti, vyznačující se faktem rozumného 

pluralismu. S tím souvisí otázka, jaký charakter má pojem 

rozumnosti, s nímž Rawls spojuje všeobsažná učení (Habermas 

1996b: 78). 

 

John Rawls představuje v Politickém liberalismu dvě odlišné 

úrovně přijímání koncepce spravedlnosti. První tvoří původní 
pozice smluvních aktérů, druhý pak překrývající konsensus. 

Habermas ovšem tvrdí, že překrývající konsensus ve skutečnosti 
netvoří podmínku přijetí politické koncepce spravedlnosti, ale 
zkoumá pouze možnost její přijatelnosti (Habermas 1996b: 79-

81). Politická koncepce spravedlnosti totiž není předložena na 
veřejném fóru a vystavena zkoumání veřejného užívání rozumu. 
Občané, od kterých se předpokládá její přijetí na základě 
překrývajícího konsensu, již však nejsou „umělými“ (Rawls 

2005: 28)  aktéry v původní pozici, ale lidmi „z masa a kostí“ 
(Habermas 1996b: 79). Habermas se domnívá, že možným řešením 
je vznik epistemického vztahu mezi platností koncepce 

spravedlnosti a možností zachování světonázorové neutrality ve 
veřejných diskursech. John Rawls však takové pojetí odmítá 

s poukazem na politický charakter koncepce spravedlnosti 

(Habermas 1996b: 82).  

S tím souvisí způsob, jakým John Rawls promýšlí pojem rozumný 
a proč pro označení své teorie nepoužívá pojmu pravdivý. 

Habermas rozlišuje dvojí interpretaci:  

slabá interpretace - odmítnutí nároku pravdivosti teorie 

spravedlnosti spočívá v tom, že normativní výpovědi 
nevytvářejí nezávislý řád morálních faktů; 
silná interpretace – nárok platnosti normativních výpovědí má 
čistě subjektivní charakter 
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Pro Rawlse není ovšem přijatelná ani jedna z těchto možností, 
odmítá hodnotový realismus i skepticismus. Politická teorie 

spravedlnosti totiž požaduje závazné, intersubjektivní 

ospravedlnění, ovšem bez toho, aniž by byla vybavena 

epistemickým smyslem. Proto používá Rawls pojmu rozumný. Podle 

Habermase můžeme pojem rozumného chápat dvěma způsoby – 

vztahuje se k vlastnostem morálních osob a k všeobsažným 

učením. Rawls zavádí rozumnost nejprve jako vlastnost 

morálních osob – toto pojetí samo o sobě podle Habermase 

problematické není. Obtíže však nastávají, když hovoří Rawls o 
pravdivosti rozumných všeobsažných učení (Rawls 2005: 128). 

Podle Habermase zamlžuje Rawls vztah mezi rozumným a morálně 

závažným a nezbývá mu, než odvozovat morální hledisko 

z formativního potenciálu všeobsažných učení (Habermas 1996b: 
86, Ferrara 2004: 85) 

 

Habermas z toho vyvozuje, že politická koncepce spravedlnosti 

není pravdivá tehdy, pokud je slučitelná s všeobsažnými 

učeními, ale pouze tehdy, je-li od nich zároveň odvoditelná 
(Habermas 1996b: 85). V situaci přetrvávajícího společenského 
pluralismu, který se vyznačuje konfliktem metafyzických a 

náboženských „pravd“, má však politická koncepce jedinou 

možnost, jak se k nim vztahovat. Může na sebe přenést jejich 
rozumnost, nemůže si však být jistá tím, které z rozumných 

všeobsažných učení je pravdivé. Habermas ovšem odmítá 

pravdivostní nárok všeobsažných učení právě z důvodu jejich 

všeobsažnosti. Všeobsažná učení „vykládají svět v jeho celku, 
není možné je chápat jako teorie – uspořádaný soubor 

deskriptivních výpovědí; nejsou obsahem vět s pravdivostním 

nárokem a jako taková nemohou být pravdivá ani lživá.“ 

(Habermas 1996b: 86). Není proto ani možné odvozovat 

politickou koncepci spravedlnosti od pravdivosti rozumných 

všezahrnujících učení.  
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3. 4. Problematika veřejné a soukromé autonomie 
 

Poslední Habermasova námitka se týká možnosti prosazení 

politické autonomie.  

Jürgen Habermas tvrdí, že původní koncepce spravedlnosti 

jakožto férovosti je závislá na silných substanciálních 

předpokladech, které se projevují v omezení racionálních 

aktérů v původní pozici. Univerzalisticky pojatá politická 

koncepce spravedlnosti s nárokem na politickou stabilitu, 

který zajišťuje překrývající konsensus naopak dělá zbytečné 
kompromisy v otázce epistemického nároku (Habermas 1996b: 

87n). John Rawls se přitom podle Habermase mohl vyhnout mnoha 
obtížím, kdyby založil podstatné základní pojmy a jejich 

přijetí na proceduře veřejného užívání rozumu (ibid.).  
Veřejným užíváním rozumu míní Habermas proceduralistické 

pojetí praktického rozumu (Habermas 1996b: 88). Umožňuje podle 
Habermase lepší a jednodušší založení platnosti norem, než je 

Rawlsova koncepce překrývajícího konsensu a veřejného rozumu.  
 

Rawls – jako většina liberálů – favorizuje tzv. moderní 

svobody (svoboda svědomí a projevu, právo na život, osobní 

svobodu a majetek) na úkor svobod starých (svobody, které 

umožňují politickou participaci a práva, přispívající 
k sebeurčení občana) (ibid.). Jürgen Habermas tvrdí, že 

Rawlsova koncepce politické autonomie, kterou jsou vybaveni 

aktéři v původní pozici, je nedosažitelná po odstranění závoje 
nevědomí – v situaci, kdy se z virtuálních aktérů (Habermas 

1996b: 89) stanou občané demokratického právního státu. 

Habermas tvrdí, že Rawlsova teorie spravedlnosti nevyžaduje  

opakování založení demokratického státu za institucionální 

podmínek právě vytvořené spravedlivé společnosti – a proces 

uskutečnění práva není proto potřebné ani možné ustanovit 
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natrvalo (Habermas 1996b: 90). Občané si proto nemůžou osvojit 
ústavu jako projekt a Rawlsova koncepce veřejného rozumu tak 
nemá smysl skutečného uplatňování politické autonomie, ale 

slouží pouze nenásilnému zachování politické stability. 

 

Jürgen Habermas nabízí jako alternativu k Rawlsově pojetí 

politické koncepce spravedlnosti, založené na překrývajícím 
konsensu všeobsažných učení, procedurálně založenou morální a 
právní teorii (Habermas 1996b: 93). Moderní právní stát se 

vyznačuje existencí donucujícího práva, které se týká vztahů 
mezi osobami navzájem – a osoby se vyznačují subjektivní 

svobodou jednání. Protože však musí být legitimní právní řád 
dodržován z morálních důvodů, je zákonné postavení soukromých 
osob určeno právem na rovnou subjektivní svobodu jednání. 

Společenské vyjádření tohoto uspořádání – pozitivní právo – 

vyžaduje naopak roli zákonodárce. Legitimita této procedury 

spočívá v zajištění politické autonomie občanů. Mezi soukromou 
a veřejnou autonomií tak existuje dialektický vztah, žádné 

právo nemůže existovat bez svobody jednání a zároveň bez 

společné tvorby norem prostřednictvím občanů, kteří jsou 

oprávnění k účasti na takovém procesu jako svobodní a rovní 
(Habermas 1996b: 93, Habermas 1998: 112 passim).  

 

Procedurální morální a právní teorie se liší od Rawlsovy 

teorie politické liberalismu v tom, že se omezuje na 

procedurální aspekty veřejného užívání rozumu a systém práva 
odvozuje z jeho právní institucionalizace. Nechává otevřené 
velké množství otázek, není jimi však – na rozdíl od Rawlsovy 

teorie – zatížena (Habermas 1996b: 94). 
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4. Rawlsova odpověď  
 

John Rawls se ve své odpovědi na Habermasovu kritiku zaměřuje 
na identifikaci podstatných rozdílů mezi teorií politického 

liberalismu a Habermasovou deliberativní diskursivní etikou.  

 

4. 1. Východisko obhajoby politické liberalismu – 

diskursivní etika jako všeobsažné učení  
 

Jádrem Rawlsovy odpovědi je představení Habermasovy 

procedurální diskursivní etiky jako jednoho z všeobsažných 

učení.  
Rawlsův politický liberalismus charakterizuje politickou 

koncepci spravedlnosti, která se vyznačuje třemi základními 

rysy: 

 

1) Vztahuje se primárně na základní strukturu společnosti, 
kterou tvoří hlavní politické, ekonomické a společenské 
instituce. 

2) Může být formulována nezávisle na jakémkoli všeobsažném 
učení, náboženském, filosofickém nebo morálním. Může být 
z těchto učení odvozena nebo jimi podporována, není však 
na žádném z nich závislá ani je nepředpokládá. 

3) „Všechny její základní myšlenky – jako např. politická 

společnost jakožto férový systém společenské spolupráce 

občanů, kteří jsou rozumní a racionální, svobodí a rovní 

– patří do kategorie politična a jsou součástí veřejné 

politické kultury demokratické společnosti a jejích 

tradic interpretace ústavy a základních zákonů“ (Rawls 

2005: 376) 
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Tyto podstatné rysy ukazují, že politická koncepce 

spravedlnosti je nezávislá. Naopak Habermasovu koncepci chápe 

Rawls jako všeobsažné učení, zasahující ve svém působení 
daleko za oblast politické filosofie (ibid.). 

Politická koncepce spravedlnosti - jakožto nezávislé 

stanovisko - naopak zůstává ve svém vymezeném prostoru a 

umožňuje občanům formulovat jejich vlastní způsoby, jak 

„zasahovat ven nebo hlouběji“ (Rawls 2005: 378). Politický 

liberalismus souborná učení občanů společnosti neodmítá, pokud 
zůstávají politicky rozumnými (ibid.). Naopak Habermasova 

diskursivní etika se podle Rawlse vyznačuje metafyzickou 

logikou sublimace etického učení do podoby teorie 

komunikativního jednání (Rawls 2005: 379); Habermasova analýza 

předpokladů racionálního diskursu do sebe zahrnuje „údajně 

podstatné prvky náboženských a metafyzických učení“ (Rawls 

2005: 379). 

Rawls zároveň odmítá kritiku, že politická koncepce 

spravedlnosti není ve skutečnosti nezávislá, protože je 

založena na morální koncepci osoby, která oblast působení 
politické filosofie překračuje. Podle Rawlse jde o 

nepochopení, neboť filosofická  koncepce osoby je v politickém 
liberalismu nahrazena politickou koncepcí svobodných a rovných 

občanů (Rawls 2005: 380). 
 

Rozdíl mezi politickou koncepcí spravedlnosti a diskurzivní 

etikou je dán již rozdílným pojetím jejich analytických 

nástrojů reprezentace (Rawls 2005: 381). Původní situace jako 
nástroj politické koncepce spravedlnosti formuluje domněnku, 

odpověď na otázku, jaké jsou nejrozumnější principy politické 
spravedlnosti pro ústavně demokratický režim, jehož občané 
jsou pojímáni jako svobodní a rovní, rozumní a racionální.  

Odpovědí je, že takové principy jsou dány prostřednictvím 
nástroje reprezentace, který omezuje racionální smluvní strany 

rozumnými podmínkami. Nástrojem reprezentace Habermasovy 



 85

diskursivní etiky je ideální řečová situace, která zkoumá 

nárok pravdivosti a platnosti soudů teoretického i praktického 
rozumu. Ideální řečová situace je dialogem rovných členů 
občanské společnosti, vztahujících se k autoritě rozumu, jež 
je ve společnosti přítomná. Tyto podmínky mohou být splněny i 
v rámci politické koncepce spravedlnosti, ovšem s tím 

rozdílem, že ideální řečová situace je normativní, týkající se 
ideálů a hodnot a není omezena pouze na oblast politična; 

zatímco nástroj reprezentace občanů v politickém liberalismu 

ano (Rawls 2005: 384).  

 

4. 2. Překrývající konsensus a veřejné ospravedlnění 
politickou společností; obhajoba rozumnosti 
 

John Rawls se – po vymezení základní odlišností obou koncepcí 

– pokouší odpovědět na Habermasovy otázky a obhájit politickou 
koncepci spravedlnosti. První Habermasova námitka se týká 

charakteru překrývajícího konsensu, druhá pak způsobu, jakým 
politický liberalismus užívá pojem rozumný. Řešení obou 

problémů spolu podle Rawlse úzce souvisí – je jím spojení 

koncepce trojího druhu ospravedlnění a dvou odlišných typů 
konsensu s představou stability z dobrých důvodů a 

legitimizace. Rawls rozlišuje ospravedlnění: 
 

1) Pro tanto, kdy veřejný rozum bere v potaz pouze 

politické hodnoty a stanovuje jejich vhodné uspořádání. 
Tento typ ospravedlnění však může být překonán působením 
všeobsažných učení. 

2) Úplné ospravedlnění, prováděné jednotlivými občany 
jakožto členy občanské společnosti. Občan přijímá 
politickou koncepci spravedlnosti jakožto součást svého 

všeobsažného učení. 
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3) Veřejné ospravedlnění politickou společností. Zásadní 

rozdíl oproti úplnému ospravedlnění spočívá v tom, že 

tento poslední typ ospravedlnění nezávisí na 

všeobsažných učeních, resp. činí tak pouze nepřímým 
způsobem. Obsahy všeobsažných učení zde nemají žádnou 

normativní roli, jediné, na čem záleží, je jejich 

překrývající konsensus (Rawls 2005: 387). 

 

Konsensus, který má John Rawls na mysli, není konsensem 

každodenního politického života, ale konsensem rozumným. Jeho 

základní charakteristikou je, že politická koncepce - která je 

na jeho základě ospravedlňována - je formulována tak, aby 

mohla být vždy ospravedlněna nejprve pro tanto – tedy 

s omezením na politické hodnoty.  

Je-li dosaženo posledního typu ospravedlnění, tedy veřejného 
ospravedlnění politickou společnosti na základě rozumého 

překrývajícího konsensu, pak společnost podle Rawlse dosáhla 
„nejhlubší a nejrozumnější základ společenské jednoty“ (Rawls 

2005: 391), jaké je možné dosáhnout. Tato jednota přináší 
stabilitu, která není pouhým modem vivendi. Rawls navíc tvrdí, 

že v situaci politické koncepce spravedlnosti, veřejně 
ospravedlněné prostřednictvím rozumného konsensu všeobsažných 
učení, budou občané považovat politické hodnoty za nadřazené 
hodnotám nepolitickým, které s nimi mohou být v rozporu86. 

Priorita politických hodnot se vztahuje na obecnou strukturu 

politické autority a zajišťuje tak fungování demokratického 

ústavního státu87.  

 

Rawls - podobně jako nepřijímá Habermasovy výtky ke koncepci 
překrývajícího konsensu - odmítá i jeho úvahy o souvislosti 
rozumnosti a nároku na pravdu. Politický liberalismus totiž 

                                                
86 Rawls v této souvislosti uvádí příklad kvakerů, kteří – i když jsou pacifisté a odmítají sloužit v armádě – 
podporují demokratický režim, jehož součástí taková armáda je (Rawls 2005: 393). 
87 Rawls předpokládá, že liberálně-demokratické ústavní zřízení dochází k rozhodnutím na základě většinového 
pravidla, protože je velmi složité dosáhnout jednomyslnosti, dokonce i když občané nadřazují politické hodnoty, 
které nejsou v souladu s jejich všeobsažnými učeními, hodnotám nepolitickým (ibid.) 



 87

neužívá konceptu morální pravdy88, který by se vztahoval na 

jeho vlastní politické89 soudy. Ty je možné hodnotit pouze na 

základě jejich rozumnosti nebo nerozumnosti. Politické soudy 
jsou navíc hodnoceny rozumnými občany – politickými osobami 

(viz s. 51 této práce). Politický liberalismus proto může 
nahradit nárok pravdivosti požadavkem rozumnosti a 

filosofickou koncepci pojetím osob jako svobodných a rovných 

občanů (Rawls 2005: 395). 
 

4. 3. Moderní svobody a svobody „starých“, 

problematika politické autonomie 

 

Jürgen Habermas ve své kritice koncepce politické 

spravedlnosti a politického liberalismu tvrdí, že Rawls 

favorizuje moderní svobody na úkor svobod „starých“, které – 

ve spojení s dvoustupňovou procedurou vytváření institucí 

demokratického státu – nemohou zaručit fungující demokratický 
právní stát, resp. vedou k podřízenému postavení demokratické 
procesu (viz s. 79 této práce).  

John Rawls navrhuje tzv. čtyřstupňovou proceduru (Rawls 2005: 

397), která sice nereflektuje skutečný politický proces, není 
ovšem ani pouhým teoretickým postupem. Tato procedura má 

následující části: 
 

1) původní pozice, v níž členové společnosti - smluvní 

strany za závojem nevědomí - volí principy 

spravedlnosti 

2) ústavní shromáždění členů společnosti – delegátů -, 

jehož úkolem je navrhnout ústavní principy a pravidla 

na základě již dostupných principů spravedlnosti 

                                                
88 Viz Rawls 2005: 123n. 
89 Ovšem i politické soudy jsou stále soudy morální. (Rawls 2005: 53n). 



 88

3) stupeň přijímání zákonů členy společnosti – zákonodárci 
- na základě ústavních principů a principů 
spravedlnosti 

4) stupeň interpretace ústavy a zákonů občany – členy moci 
soudní 

 

Čtyřstupňová procedura, v jejímž rámci členové společnosti – 
občané – vytvářejí soudy o uspořádání základních institucí 
společnosti na ústavní úrovni, popírá podle Rawlse 

Habermasovo tvrzení o snižování významu či popírání svobod 
„starých“ (Rawls 2005: 396). Moderní svobody jsou totiž 

v rámci této procedury „subjekty ústavní vůle lidu“ (Rawls 
2005: 406). Rawls proto považuje Habermasovu kritiku v této 

záležitosti spíše za nedorozumění (Rawls 2005: 397). 
 

Závěrečná část Rawlsovy A Reply to Habermas se věnuje 
problematice veřejné autonomie a jejímu vztahu k autonomii 
soukromé. Upozorňuje, že autonomie je v politickém 

liberalismu pojímána jako politická, nikoli morální (Rawls 

2005: 77) - morální autonomie je široce pojatá koncepce, 

spadající do oblasti všeobsažných učení.  
Rawls odmítá Habermasovu námitku, že politický liberalismus 

není schopen vztah veřejné a soukromé autonomie řešit. 
Moderní svobody  a svobody „starých“ podle Rawlse získávají 

v politické koncepci spravedlnosti stejnou váhu (Rawls 2005: 

406); moderní svobody v žádném případě nejsou vyjímány 

z politické oblasti, jsou součástí veřejné sféry. Veřejné 
užívání rozumu v politické koncepci spravedlnosti – jakožto 

férovosti - je podle Rawlse schopné sjednotit moderní 

svobody i svobody „starých“ a vytvořit propojení mezi 

soukromou a veřejnou autonomií (Rawls 2005: 433). 
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Závěr 
John Rawls v Teorii spravedlnosti představil velkorysou 

koncepci spravedlnosti, která upravuje základní strukturu 

společnosti, její nejvýznamnější politické, ekonomické a 

sociální instituce. Jeho záměrem bylo vypracovat ucelenou 

teorii, jež je schopna konkurovat utilitaristickým pojetím, 

která v anglosaském poválečném politickém myšlení dominovala.  
Teorie spravedlnosti nejenže odstranila nadvládu utilitarismu 

v politickém myšlení, ale vytvořila také nový prostor pro 

myšlení o základních filosofických otázkách uspořádání 
politické společnosti.  
Aktualizace teorie společenské smlouvy umožnila Rawlsovi 

vytvořit teorii spravedlnosti, která se zakládá na minimálním 
množství předpokladů a nároků, jež jsou na členy společnosti, 
která se má takovou koncepcí řídit, kladeny. Pojetí 

spravedlnosti jakožto férovosti, založené na lexikální 

prioritě dvou principů spravedlnosti, zaručuje členům 
společnosti rovná práva a svobody a snaží se řešit 
problematiku sociálních a ekonomických nerovností tak, že je 

zahrnuje pod pojem spravedlnosti. Není totiž neférové a 

nespravedlivé, jsou-li primární společenská dobra rozdělována 
nerovně, pokud takové rozdělování vede k výhodě všech členů 
společnosti, zvláště pak těch nejméně zvýhodněných.  
Teorie spravedlnosti představuje ideál dobře uspořádané 
společnosti občanů, kteří respektují a posilují férové a 

spravedlivé základní instituce, jsou vybaveni zajištěnými 
rovnými základními svobodami. Navíc mají férový přístup 
k primárním společenským statkům, které jim umožňují sledovat 
vlastní životní plány a naplňovat tak vlastní koncepce dobra. 
Množství kritických reakcí, které následovalo po vydání Teorie 

spravedlnosti i Rawlsovy vlastní úvahy jej přivedly ke 

zjištění, že koncepce spravedlnosti jakožto férovosti není 

dostatečně vybavena k tomu, aby sloužila jako společně sdílený 
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regulativ demokratické pluralitní společnosti, jejíž občané 
jsou světonázorově rozděleni existencí náboženských, 

filosofických a morálních všeobsažných učení. Nereálnost 

předpokladu přijetí koncepce spravedlnosti jakožto férovosti 

spočívá zejména v pojetí dobře uspořádané společnosti, které 
implikuje společně sdílenou – byť čistě formální – koncepci 
dobra jakožto racionality.  

Politický liberalismus je pokusem o reformulaci koncepce 

spravedlnosti tak, aby mohla sloužit jako normativní základ 

společnosti, jejíž členové se neshodnou – nejsou-li k tomu 

donuceni násilím – na společném všeobsažném učení a koncepci 
dobra. Z koncepce spravedlnosti jakožto férovosti se tak stala 

liberální politická koncepce spravedlnosti, která je přijímána 
za podmínek překrývajícího konsensu rozumných všeobsažných 

učení. Základní politické a ústavní instituce společnosti, 
která je založená na překrývajícím konsensu, reguluje 

limitované působení veřejného rozumu, který je vyhrazen 

soudcům, politickým funkcionářům a některým dalším veřejným 
osobám, a vztahuje se právě a pouze na ústavní základy 

politické společnosti. Rawls tedy v Politickém liberalismu 

opustil představu koncepce spravedlnosti, kterou je možné 

vydedukovat na základě předpokládané racionality aktérů a 

jejich smyslu pro spravedlnost, a jejíž univerzální platnost 

vyplývá přímo z „místa“ uzavření takové společenské smlouvy, 
tedy z původní pozice. Namísto ospravedlnění za závojem 

nevědomosti nastupuje překrývající konsensus všeobsažných 

učení a regulativní role veřejného rozumu. 
Jürgen Habermas sice oceňuje Rawlsův velkorysý projekt 

politického liberalismu, podává však zároveň kritické 

zhodnocení konkrétních součástí politické koncepce 

spravedlnosti. Všechny tyto instituce shledává nakonec 

nedostatečnými pro skutečné potvrzení platnosti politické 

koncepce spravedlnosti a nabízí alternativu, kterou tvoří 
diskursivní etika. 
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Habermas vychází z ideální řečové situace, formulované 

v Teorii komunikativního jednání, jako procedury, která 

konstituuje rovný a férový přístup k diskursu. Na rozdíl od 
Rawlse, který vytváří nastavení svých institucí a zároveň 
z něj vyvozuje konečné uspořádání, ponechává Habermas diskurs 
zcela otevřený. Fungující demokratický stát navíc podle něj 
nemůže zařídit překrývající konsensus všeobsažných učení 
(který v jeho pojetí degeneruje k nástroji elementární 

stabilizace společnosti), ale diskursivní teorie práva.  
 

Rawlsovo omezení možností deliberace jak z hlediska toho, kdo 

může být účastníkem rozhodování o základních ústavních 

principech, tak z hlediska toho, jaké koncepce se mohou 

ucházet o přijetí politickou veřejností, má však zásadní 

význam. Omezení možností rozpravy o základních politických 

otázkách se děje v zájmu její stability – a občané jakožto 

rozumné politické osoby tato omezení přijímají. Završením 

politické koncepce spravedlnosti, která je veřejně přijímána 
jako součást všeobsažných učení jednotlivých občanů, je však 
dobře uspořádaná, stabilní demokratická společnost. „Není však 
jasné, proč by se příslušníci takové společnosti (…) měli 

spokojit s něčím menším, než je neomezená veřejná argumentace, 

kterou poskytuje deliberativní demokracie.“ (McCarthy 1996: 

950) 
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Abstract 

 

The objective of this thesis has been to sum up and explicate 

“transatlantic” dispute, which has risen after the second 

edition of Political Liberalism, the crucial work of John 

Rawls, in 1993. 

Rawls’s conception of justice as fairness, presented in A 

Theory of Justice, caused fundamental turn of political 

philosophy. My objective has been to explain the theory of 

justice and its essential notions. These notions are: original 

position, the two principles of justice (the principle of 

priority of basic liberties and the principle of difference) - 

which effectively regulate so called well-ordered society – 

and good as rationality. 

This original conception cannot gain support in a society, 

which is characterized by the fact of reasonable pluralism of 

comprehensive doctrines. Thus Rawls conceived political 

conception of justice, which is justified and accepted by 

citizens – members of society – on the basis of overlapping 

consensus of comprehensive doctrines. The most important 

significance is that of public reason, which regulates 

deliberation of basic constitutional principles of the 

democratic constitutional society.  

Another part of the thesis focuses on Jürgen Habermas’s 

critique of Rawls’s conception of public justice, which stands 

on the view of deliberative democracy. According to Habermas, 

Rawls’s theory is admirable, but it sustains internal 

inconsistencies, which rises mostly from the design of the 

original position and the veil of ignorance. 

The last chapter sums up Rawls’s reply to these critical 

remarks. Habermas’s alternative conception – discourse ethics 

– is from Rawls’s point of view too procedural to build a 

stable basis of society.       

 


