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Téma předkládané práce patří nejspíše do oblasti politické filosofie, která je 
dlouhodobým předmětem autorova zájmu. Práce se snaží vyjasnit dějiny ideje 
autority a její vztah k politické mociv (západní) Evropě, zejména s odkazem na 
myšlenky Hannah Arendtové a řady dalších myslitelů, starších i současných. Má 
přiměřený rozsah, bohatou bibliografii a je vcelku kultivovaně napsaná. Drobné 
prohřešky proti pravopisu („něj“ místo „ně“, str. 16; „odmítli“ místo „odmítly“, str. 23; 
„lze tedy možné číst“, str. 25; chybné skloňování obtížného jména Montesquieuova, 
str. 38 a 41) lze omluvit jako překlepy.  
 
O T. Becketovi  by bylo asi přesnější říci, že podporoval věc papeže, než že by byl 
podporován papežem (str. 34). Někteří francouzští myslitelé 18. stol. skutečně 
obdivovali svobosdu slova v Anglii (str. 42), ale naopak Hobbes i Locke o sto let dříve 
hledali politický asyl právě ve Francii. Nastolení absolutistické monarchie v Anglii 
„Slavná revoluce“ 1688 přerušila, nikoli znemožnila (str. 39). O konfliktech pozdního 
středověku autor říká, že se „církev proměnila z nestranného soudce v samotný 
nástroj mocenského boje“ (str. 21). Výstižnější by asi bylo říci, že se z přímého 
účastníka boje o investituru stala nástrojem některých panovníků. Moderní stát 
nesjednocuje „společný původ“ (str. 47) nýbrž společná vůle občanů, přirozeně 
vyjadřovaná v řeči a v jazyce. V tomto ohledu by názor H. Arendtové (pozn. 71) 
zasloužil podrobnější kritický rozbor, včetně rozlišení mezi ius solis a ius sanguinis, 
které nelze hodit do jednoho pytle.  
 
Nejvážnějším nedostatkem vcelku slušné práce je však příliš široké a málo 
vyjasněné téma, takže autor při šíři svých zájmů i své četby nedokázal vyjádřit 
přesvědčivé poselství své práce. Tato okolnost mě mrzí tím více, že zčásti ovšem 
padá i na vrub vedoucího a že výsledek mnohaleté a velmi dobré spolupráce se 
studentem mohl být mnohem lepší. 
 
Přesto předložená práce nepochybně splňuje požadavky na bakalářskou práci, takže 
ji rozhodně doporu čuji  k obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou . 
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