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Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby: 

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.) 
 

uvedeno v posudku níže 

 

Cítí-li vedoucí práce či oponent potřebu vyjádřit se k práci či k průběhu obhajoby podrobněji, nechť 

tak prosím učiní zde (příp. na přiloženém archu). 
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Posudek na diplomovou práci Bc. Mikuláše Pštrosse Lévinasian Civil 

Society? 

 

Autor napsal vynikající diplomovou práci, která se originálním způsobem zabývá otázkou, 

jakou koncepci občanské společnosti lze najít ve vlivném díle filosofa Emmanuela Lévinase. 

Tento úkol není ani zdaleka triviální, protože Lévinas žádnou explicitní koncepci občanské 

společnosti neformuloval. Ještě náročnější je daný úkol z toho důvodu, že Lévinas je 

především etickým filosofem a nikoli politickým teoretikem nebo dokonce sociologem. 

Institucionální nebo strukturální stránky občanské společnosti stojí téměř zcela mimo oblast 

Lévinasova zájmu. Autor si tedy stanovil neobyčejně náročný cíl: představit Lévinasovu 

filosofii z té stránky, z níž je inspirací pro myšlení o občanské společnosti, a extrapolovat 

lévinasovské motivy do pozitivní koncepce občanské společnosti, která se u Lévinase 

explicite nenachází a je třeba ji citlivou a opatrnou interpretací porůznu roztroušených 

výroků teprve odvodit.  

Autorovi se jeho úkol podařil výborně. V práci nejprve přehledně a výstižně představuje 

základní motivy Lévinasovy etiky. Konceptualizace občanské společnosti ovšem vyžaduje, aby 

se vstoupilo do sféry politického, což autor činí v následující kapitole. Politika je zde 

v souladu s Lévinasovými formulacemi uchopena jako sféra spravedlnosti, to znamená 

rovného přístupu ke všem členům společenství, nejen k etikou privilegovanému Druhému. 

To je ve filosofii tak vyhraněně soustředěné na vztah jednotlivce k Druhému, jako je právě 

Lévinasova, neobyčejně náročný a problematický přechod. Autor srozumitelně ukazuje, jak a  

proč se v Lévinasově myšlení objevuje třetí, který znamená nutnost přechodu od čisté etiky 

k politice. Autor dokládá význam třetího vlastní paralelou k ideji nekonečna, již Lévinas 

rozvinul v knize Totalita a nekonečno. V diplomové práci hovoří o ideji třetího, což je možný 

způsob uchopení přechodu mezi etickým a politickým. Velmi důležitá pro klíčové pasáže 

autorovy interpretace je také myšlenka oscilace mezi etikou a politikou, říkáním a řečeným, 

kterou přejímá od lévinasovské interpretky Susan Handelmanové.  

Autor postupuje dále ke státu a přesněji k liberálně-demokratickém státu. Ukazuje zcela 

přesvědčivě, že stát je sférou spravedlnosti v právě naznačeném smyslu, tzn. oblastí, kde 

konfliktní nároky Druhých musí být vyvažovány v rámci reflektujícího usilování o  rovnost a 

spravedlnost. Zřetelně zde vyvstává základní napětí, které z Lévinasovy zdánlivě nepolitické 

či dokonce antipolitické filosofie činí zdroj politicky nanejvýš relevantních koncepcí: politika, 

stát, spravedlnost a další figury náležející do sféry vztahu mezi mnou a třetími musí být 

neustále oživovány a korigovány základním etickým vztahem já-Druhý. Toto plodné sepětí 
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etického (já-Druhý) a politického vztahu (já-Třetí) však nelze jednoduše popsat, sám Lévinas 

se o něm vyjadřuje jen v nemnoha interpretačně náročných pasážích, a o to těžší problém 

musel vyřešit autor, pro kterého se dané sepětí ocitlo v centru jeho argumentace. Jeho tvůrčí 

interpretace průniku těchto dvou vztahů a způsobů jednání je velmi vydařená, a i když se 

pouští na tenký led vlastních extrapolací, neprohřešuje se proti dosavadní lévinasovské 

exegezi a nikde se nedopouští příliš riskantních výkladových kroků, které by už nenašly oporu 

v Lévinasových textech.  

Tvůrčí reinterpretaci občanské společnosti na základě lévinasovských motivů autor provádí 

v klíčové kapitole 5 „Idea občanské společnosti“. Od Charlese Taylora přejímá určitý 

zavedený způsob definování občanské společnosti v dnešní politické teorii a následně se jej 

snaží „přeložit“ do lévinasovské terminologie a ukázat, že takovou koncepci lze 

rekonstruovat na základě lévinasovských předpokladů. Autor nachází čtyři základní  témata 

lévinasovské reinterpretace občanské společnosti: tzv. profétickou politiku, lidská práva, 

milosrdenství a pohostinnost, obchod. Současně ukazuje, jak lévinasovské předpoklady 

vyúsťují do politického ideálu, který je v normativních představách občanské společnosti 

rovněž přítomen: bratrství a mír.  

S dílčími tvrzeními i kroky je jistě možné polemizovat, ale základní interpretační linii a 

celkovou argumentaci diplomové práce považuji za velmi vydařené. Určité nedostatky, 

nesnižující však celkově velmi vysokou úroveň textu, lze tu a tam najít na úrovni konkrétních 

formulací. Např.: 

- „vědecký přístup řecké filosofie“ (s. 33). Není jasné, proč je řecká filosofie „vědecká“. 

Příliš zobecňující tvrzení, které odporuje některým zavedeným (např. 

fenomenologickým) interpretacím.  

- „Je však logické se ptát, zda se třetí představuje subjektu jako idea nebo zda jeho 

ideatum přesahuje každou formu vědění“ (s. 34). Tato formulace není přesná, takto 

se daná alternativa neklade.  

- „the, what Simons calls ‚burgeoning‘“ (s. 61) není dobrá formulace a navíc je i nejasné 

věcně. 

- „…sama občanská společnost se mnohdy různými způsoby zpětně proměňuje v 

politiku“ (s. 64) – zajímavé tvrzení, ale zůstává nevysvětleno. 

Práce by byla ještě kvalitnější, kdyby autor nabídl i srovnání Lévinasovy etiko-politiky s jinými 

pojetími. Zajímavé by bylo například srovnání s Hegelovou politickou filosofií, která je 

pravým opakem Lévinase: vztah k druhému je chápán jako záležitost pouze subjektivní a 

přednost dostávají „objektivní“ a „rozumné“ instituce státu.  
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Autor v diplomové práci produktivně využívá (a nejen formálně cituje) celou řadu primárních 

textů i sekundární literatury. Rozsah použité literatury a způsob práce s ní je výjimečný.  

Autorova angličtina je s nemnoha výjimkami, majícími spíše povahu editačních chyb, výborná 

a poznámkový aparát zcela korektní. 

Diplomovou práci pokládám za jednoznačně nadprůměrnou. Doporučuji ji k obhajobě a 

navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 

 

V Praze 12.3. 2010                                     Marek Skovajsa, Ph.D. 

 


