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Oponentský posudek na diplomovou práci Petra Pravdy Rousseau a jeho vliv na 

Francouzskou revoluci 

Tématem diplomové práce je Rousseauova politická teorie a její působení na Francouzskou 

revoluci a moderní politickou teorii. Autor nejdříve vymezuje rozporné obrazy Rousseaua v soudobé 

politické teorii a poté se snaží tyto obrazy konfrontovat s vlastním výkladem Rousseauovy filozofie. 

Formální stránka práce 

Předložené práce má uctihodný rozsah 152 stran. Skládá se z devíti kapitol a krátkého úvodu 

a závěru. Kapitoly jsou dále členěny na podkapitoly. V práci nejsou přítomné časté hrubé chyby, 

anakoluty a ani překlepy. Autor správně cituje a správně uvádí bibliografické odkazy. Text práce je 

napsán velmi čtivým, esejistickým jazykem, který se úspěšně vyhýbá suchopárnosti řady 

akademických textů. 

Obsahová stránka práce 

Předloženou diplomovou práci považuji za velmi zdařilý a vyzrálý výklad Rousseauova myšlení 

s důrazem na politickou antropologii a teorii. Pravdův výklad zároveň často opouští pole politické 

teorie směrem k dějinám idejí či psychologizující biografii. 

Pravdovým tématem je vztah Rouseauovy politické teorie k Francouzské revoluci, respektive 

ke dvěma obrazům, které jsou s Rousseauem v současné politické teorii spojovány. Podle prvního 

z nich je Rousseau nešťastným kritikem liberalismu a předchůdcem levicového totalitarismu, jehož 

prvním negativním vystoupením byl jakobínský teror. Druhý obraz vidí v Rousseauovi vizionáře lidské 

autentičnosti a svobody, které nacházejí své vyjádření v současnosti např. v konceptech participační 

demokracie. Zatímco první obraz je spojován s Talmanem a Hannou Arendt, druhý obraz Pravda 

spojuje se C. B. Macphersonem a Benajaminem Barberem. (Je trochu škoda, že u druhého obrazu, 

kolega Pravda nevycházel více z díla Carole Pateman, jejíž propojení participační demokracie 

s Rousseauem je přímočařejší než u zmiňovaného C. B. Macphersona.) 

Diskusi Rousseauova vztahu k oběma obrazům Pravda podřizuje strukturu práce. Zatímco 

první část je jakýmsi expozé obou obrazů a vysvětlením Rousseauovy role v jejich konstrukci, druhá 

část je soustředěným výkladem klíčových pojmů Rousseauovy politické teorie. Pravda se tak v druhé 

části věnuje nejdříve Rousseauově politické antropologii, popisu přirozeného stavu a vývoji člověka 

v něm a z něho. Poté se zaměřuje na společenský stav a jeho působení na koruptabilitu člověka a na 

její různé podoby. V poslední kapitole načrtává Rousseauovo politické řešení zkaženosti člověka 

v moderní společnosti soustředěné kolem konceptů rovnosti, pospolitosti a obecné vůle. V závěru se 

pravda vrací k oběma obrazům Rousseaua ze začátku práce a zaujímá k nim stanovisko. Zatímco první 

obraz odmítá jako zcela pomýlený, staví se i proti ztotožňování Rousseaua s participační demokracií 

pro jeho odmítnutí přímé participace lidu mimo akt ustavení politického tělesa. 

Přestože považuji Pravdovu práci za velmi zdařilou, dovolil bych si poukázat na dva 

nedostatky, které se v ní vyskytují. Prvním nedostatkem je, dle mého názoru, zavádějící název práce. 

Práce s názvem Rousseau a jeho vliv na Francouzskou revoluci slibuje nejenom výklad Rousseaua ale i 

výklad jeho působení na přední aktéry a teoretiky Francouzské revoluce. Jinými slovy: zkoumání vlivu 

Rousseaua na Francouzskou revoluci by znamenalo zkoumat, zda a jakým způsobem se některé 

Rousseauovy teze odrážejí v jednání a ospravedlnění jednání klíčových postav revoluce. To by ovšem 

zahrnovalo rozbor myšlenek, děl a politického jednání nejenom Robespierreho ale i Dantona, Saint

Justa, Babeufa atd. Nic takového ovšem v Pravdově díle nenalezneme. 
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Druhá výtka souvisí s první a zároveň je i možná odpovědí na ni. Zdá se totiž, že Francouzská 

revoluce se v Pravdově výkladu stává pouze synonymem jakobínského teroru, který sice představuje 

její významnou peripetii, ale nelze ji na něj redukovat a tím ani pouze podle něj hodnotit Rousseauův 

vliv na její průběh. 

I přes uvedené výtky, považuji předloženou práci za velmi zdařilý počin, v němž autor 

prokázal nejenom dobrou znalost Rousseaua a debat o jeho roli v dějinách politického myšlení, ale i 

jistou schopnost empatického vcítění se do Rousseauových životních postojů. Proto nemohu jinak 

než práci doporučit k obhajobě a ohodnotit ji jako výbornou. 
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