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Oponentský posudek doktorské práce
Hana Fořtová
Nature: příroda a přirozenost v Montesquieuově díle O duchu zákonů
Institut politologických studií, FSV UK, 2009

Práce se zaměřuje na pojmy "příroda" a "přirozenost" v díle O duchu zákonů z toho důvodu,
že mají podle autorky velký význam i pro Montesquieouovy politické rozbory, například pro
analýzu jednotlivých režimů a jejich vztahu k vlivu podnebí.
Autorka v úvodu mapuje dobové distinkce, které je třeba mít na zřeteli při četbě O
duchu zákonů
• ostré rozlišení vědecky chápané přírody a morálně pojaté přirozenosti člověka Uako
bytosti rozumné a společenské) - Pufendorf (str. 21). V tomto kontextu pak lze hledat
jeden z významných zdrojů pojmu "přirozené právo".
• Rousseauovo chápání nature jako pojmu, která zahrnuje jak tělesnou stránku člověka,
tak schopnost se zdokonalovat. Morálka pak není něčím mimo přírodu a od ní
ontologicky odděleným Uako jsou oddělena ,jsoucna tělesná" od ,jsoucen morálních",
str. 21n.)
Autorka může díky těmto vstupním vymezením formulovat hlavní problém své práce jako
otázku, "do jaké míry je oprávněné považovat Montesquieua za následovníka teoretiků
přirozeného práva a v čem je jeho koncepce přirozenosti specifická." V obecnější poloze tato
otázka zní: ,jak vstupuje mechanicky chápaná příroda do morální a politické filosofie." (30)
Autorka poté prokazuje provázanost mezi zkoumáním lidského těla a politickou teorií,
ovšem opakovaně upozorňuje na vyváženou pozici, již M. zastává: "z hlediska politické teorie
[je] důležité zkoumat lidské tělo ... Je však třeba mít se na pozoru před omylem ... že
vysvětlením lidského těla postihneme lidského jedince jako takového." (46). Proto je hlavním
tématem nikoli zkoumání materiálních příčin zákonodárství, nýbrž - jak praví autorkou
citovaný Casabianca - "otázka nepolitických podmínek zákonodárství" (59).
Při zkoumání těchto "podmínek" je M. stoupencem iatromechanismu, který odmítá
chemické koncepty při výkladu fungování lidského těla. Autorka ve druhé části své práce
velmi podrobně rekonstruuje M-ovu nauku, v níž hraje významnou úlohu pojem "vlákna",
aby se v další kapitole přesunula ke zkoumání vztahu mezi prostředím (konkrétně
"podnebím") a lidským tělem Ueho povahou, charakterem).
Klíčovým tématem je tedy otázka: jakou roli hrají přirozené podmínky pro politické
uspořádání? A dále: jak pojmově vyjasnit víceznačnost v pojmu "nature"? Kromě
"mechanisticky chápané přírody" (l00) tento pojem označuje též "normativně pojatou
přirozenost, spjatou s člověkem jako rozumovou bytostí" (l00).
Autorka se k těmto klíčovým tématům postupně blíží (kap. IV. a V.), například
zkoumáním pojmu "sociabilité", který má u M. příznačné postavení. Není něčím pouze
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rozumovým a od přirozené lidské výbavy zásadně odlišným, nýbrž kontinuálním
pokračováním lidské instinktivní výbavy (115, 117).
Nejpodrobnějším přezkoumáním těchto vztahů je kapitola V., v níž autorka zkoumá
napětí mezi "přirozeností" a "rozumem" na dvou příkladech: legitimita otroctví a fenomén
studu.
Systematické pojednání těchto otázek nabízí až kapitola VI., v níž autorka nabízí
konfrontaci Hobbese a M. v jejich názorech na přirozený stav, na stav občanský, na politickou
smlouvu a především - a to tvoří originalitu autorčiny práce - na mechanistickou vědu jako
možný základ politické teorie.
Práce Hany Fořtové je originální již způsobem, jímž formuluje svou otázku po vztahu mezi
zkoumáním "přírodních/přirozených" podmínek a politickou teorií u M. Některé výklady
věnované dějinám vědy či slovníkovým významům vybraných slov považuji za příliš dlouhé,
třebaže ne chybné.
Rád bych autorce položil jednu otázku, která se týká právě vztahu pojmů "přirozenost"
- "příroda".
Autorka rozlišuje přirozenost jako danou mez (podmínku) na jedné straně a
přirozenost jako normu na straně druhé (dokonce "nejvyšší normu lidského jednání", 171).
Autorka dodává: M. "necítí potřebu stanovovat jasnou hranici mezi různými významy tohoto
pojmu" (171). Otázka zní, zda tyto dva významy neoznačují dvě zásadně odlišné věci.
Autorka opakovaně ukazuje, že M. sice přihlíží k přírodním podmínkám (podnebí), ovšem
nepovažuje je za sílu, která by převážila vliv morálních norem. Maximálně k ní musí politik, a
ovšem i teoretik politiky přihlížet, například při úvaze o vhodnosti politického režimu pro
dané klima.
Ovšem otázka zůstává: když mluvíme o "lidské přirozenosti" jako o "nejvyšší normě
lidského jednání" a když s poukazem na ni například odmítáme otroctví, nemáme na mysli
něco zásadně jiného, než když mluvíme o přírodních podmínkách, v nichž existuje určité
společenství lidí? Vždyť s poukazem na ně nelze o žádné normativitě mluvit.
Autorka jako by kombinovala přinejmenším dvě strategie, které mají tento zásadní
rozdíl otupit:
1. jedno přechází do druhého (sociabilité se zakládá na instinktivní výbavě, viz výše;
jedná se o dvě stránky jedné přirozenosti, str. 182).
2. lidská přirozenost je neurčitá, proměnlivá - přirozeností člověka je pak přijímat
působení a reagovat na ně. Tedy člověk žádnou danou přirozenost nemá (str. 183, str.
35). Tedy jej ani přírodní podmínky nemohou úplně ("mechanicky") určit.
Tolik tedy rozvedení otázky, již bych rád autorce položil.
K vlastní metodě práce mám jen jednu drobnou výhradu, totiž příliš časté užití poukazu na
frekvencí určitého slova v textu (např. 29) tam, kde by bylo zajímavější vymezovat pojmy. Ke
stylu mám následující výhrady:
• řada velmi dlouhých přehledů, které se až příliš často opakují (v úvodech kapitol,
v úvodu a závěru celé práce).
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nadbytečné výklady k dějinám vědy v Úvodu
v jednom případě autorka vtělí do vět něco, co je defacto seznamem (str. 41n., cožje
vlastně část Montesquieuovy bibliografie). Text zde zcela ztratí charakter textu.

To jsou ovšemjen nepodstatné výhrady. Práci bez jakýchkoli rozpaků doporučuji k obhajobě
V Praze, dne 15. ledna 2010
Jakub Čapek
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