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Tématem bakalářské práce je problém společenského řádu, jak jej autor nachází v díle 
Thomase Hobbese. Autor ukazuje své rozumění pojetím přirozenosti a racionality 
v základním Hobbesově spise a konfrontuje je s přístupy jiných myslitelů (Durkheima, 
Parsonse a Habermase).  
               
Z akademického hlediska je práce přijatelná, autor patřičným způsobem uvádí svá východiska 
a cituje. Jazyk a styl práce je kultivovaný.  
  
Za nejvýznamnější považuji na práci nadšení pro daný problém a odvahu k teoretickému 
myšlení. V tomto ohledu patří práce nepochybně k těm, které zaslouží vážnou pozornost a 
ocenění. 
  
K práci mám ale následující připomínky:  

• Podle mého mínění autor vychází z nešťastného porozumění výrazu „přirozenost“, což 
se projevuje především na str. 18, ale stojí na tom v podstatě celá práce. V dílech 
sedmnáctého století se, podle mého mínění, tento výraz nepoužíval „v abstraktním 
smyslu“, resp. postrádám tu výklad toho, co autor rozumí „abstrakcí“. 

• Totéž platí pro výraz „racionalita“, především na str. 22. Podle mého mínění vůbec 
nejde o spojení různých pojetí racionality, navíc takových, která jsou jen vzdálenými a 
věcně odlišnými odrazy původní myšlenky. 

• Myslím, že při čtení takovýchto autorů je lepší metodou v případě, že narazím na něco, 
co se mi nezdá, předpokládat své neporozumění než vznést námitky. 

• Dále se domnívám, že byl příliš velký cíl zvládnout navíc tři další teoretiky 
(Durkheima, Parsonse a Habermase); to mělo za následek schematické a v tomto 
ohledu prázdné srovnávání. 

• Autor sám v závěru přiznává, že Hobbese spíše „využil k ulehčení popisu svého 
pohledu na současný stav společnosti“. (str. 34) To je bohužel pravda, a podle mého 
mínění tím práce mnoho ztratila. Autor se tím sám připravil o mnoho zajímavých 
myšlenek. 

  
  
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení výborně. 
   
   
  
4. června 2010                                                                              Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.  
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