
ANOTACE 

Vlastním cílem předkládané práce je analýza legitimace politiky. K jeho uspokojivému 

naplnění bylo ale třeba vyjít z podrobnějšího zkoumání základního účelu společenských 

institucí. Práce je proto rozčleněna (kromě úvodu) do tří kapitol. 

První kapitola se věnuje právu jakožto základnímu systému uspořádání společenských 

vztahů. Objasňuje jeho základní společenskou úlohu (snížení transakčních nákladů 

společenského jednání) a jeho vliv na vývoj civilizace. Podrobně rozebírá fungování 

vlastnického práva coby fundamentu každého reálného právního systému, a to jak na rovině 

čistě právní, tak ekonomické (tj. jak dochází v systému vlastnického práva ke koordinaci 

společenských aktivit a k alokaci vzácných zdrojů, jak v něm vzniká elita, kdy dochází k 

poruchám efektivity tohoto procesu, atd.). 

Druhá kapitola se zabývá společenskými povinnostmi. Ukazuje, že plnění určitých 

povinností je nutnou podmínkou fungování práva. Tyto povinnosti označuje jako daně (na 

rozdíl od berní, které základ v povinnosti udržovat právní systém nemají, a jsou tedy svou 

podstatou jen výpalným). Zvláštní pozornost pak věnuje spravedlivému rozdělení těchto 

povinností (tzv. teorii daňové spravedlnosti) a rovněž vlivu zdanění na fungování a rozvoj 

společnosti. 

Poslední (třetí) kapitola se již věnuje vlastnímu institucionálnímu zajištění fungování 

společenského systému, tedy výkonu veřejné moci a veřejné správy a s tím souvisejícím 

problémům politické elity a její legitimity. Kapitola začíná analýzou demokracie (která se 

dnes považuje za jediný přijatelný způsob legitimace politické elity a politických rozhodnutí), 

pokračuje rozborem fungování demokracie v jejím současném institucionálním rámci (tedy 

tzv. moderní zastupitelské demokracie), analýzou jejích problémů a rozborem alternativních 

historických modelů legitimace politiky (staročínský systém soutěživých zkoušek, 

staroaténský systém veřejné služby, staroislandský stát bez vlády). Závěrem přináší návrh 

alternativního institucionálního uspořádání demokracie, který respektuje potřebu rovnováhy 

společenských práv a povinností (která není v současných demokraciích zajištěna).  

V šesti dodatcích jsou pak analyzovány související problémy, jejichž podrobný rozbor 

nebylo ze strukturálních důvodů možné (vhodné) začlenit do práce samé. Jsou to: (A) veřejné 

statky, (B) byrokracie a byrokratismus, (C) ústava a ústavnost, (D) různá pojetí demokracie, 

(E) volební pravidla a jejich logika, a (F) společenské hodnoty a politické ideologie. 
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