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Komentované shrnutí práce:
V Úvodu (s. 6-11) Jiří Boudal (dále autor) přehledně představí strukturu své práce a vysvětlí 
vlastní téma práce, kterým je obhajoba teze, že „je představitelná taková koncepce 
liberalismu, v jejímž středu nestojí pouze tzv. „negativní“ ideál svobody-nezasahování, ale 
hlouběji také „pozitivní“ ideál autenticity, neboli svobody-sebeuskutečnění či snad lépe 
sebeutváření.“ (s. 6) První kapitola (s. 12-24) se pak věnuje důvodům, které liberální myslitele 
vedou k obhajobě negativní svobody, podle prvního důvodu měla „atomistická východiska 
liberalismu pomoci oddělit politiku od náboženství a tradiční společenské morálky (s. 16). 
Druhým referovaným důvodem je pluralita hodnot (s. 20-24).

Druhá kapitola se věnuje samotné filosofii Charlese Taylora; nejprve jsou probrány 
východiska Taylorovy filosofické antropologie (s. 25-28), resp. Taylorovo přesvědčení, že 
etiku nelze provozovat bez podstatných názorů o lidské přirozenosti a lidském životě. 
Podkapitoly 2.2-4 (s. 28-36) tvoří rozbor takzvaného „silného hodnocení“, tj. hodnocení 
hodnoty obsahů možností naší volby, které podle Taylora neoddělitelně patří ke konstituci 
jednotlivce. Závěrem těchto pasáží není pouze teze, že „morální orientace je klíčovou složkou 
identity moderního člověka“ (s. 33), ale na základě textu Arto Laitinena představuje pro tento 
závěr i dodatečné argumenty. Následně autor předkládá interpretaci konstituce identity 
jedince (s. 36-38), kterou přesvědčivě ukazuje jako výsledek dialogického procesu. Výklad 
pak přirozeně pokračuje ke kolektivní identitě, resp. té části individuální identity, která dává 
smysl pouze ve vztahu k druhým (s. 39-40). Tato podkapitola je bohužel velmi stručná, byť se 
domnívám, že pro potřeby hlavního argumentu práce představuje klíčový moment.

V následující podkapitole (s. 40-43) autor propojuje téma konstitutivních dober, tj. dober 
zakládajících naši identitu, s tématem plurality hodnot. V této části není zřejmé, zda pluralita 
hodnot vyplývá ze samotného faktu existence konstitutivních dober tak jednoduše, jak se 
domnívá autor (viz níže poznámka ke s. 40). Autor se zde také dotýká problematiky lidského 
jednání, avšak bez jasného výsledku, spíš jde o propedeutiku, která má za úkol připravit 
prostor pro další výklad.

Dále autor mapuje vztah mezi autonomií a autenticitou v moderní evropské tradici (s. 44-47). 
Jde podle mne o klíčovou kapitolu, která ukazuje konstituci moderní individuality, jež bude 
později použita jako hlavní argument proti přílišnému atomismu vybraných směrů 
liberalismu. V následujících podkapitolách 2.9 a 2.10 se vrací téma volby a jednání (s. 48-55). 
Cílem je ukázat, že afektivní část nás samých je při volbě vždy propojena s rozumem, 
racionalitou. Autor přesvědčivě ukazuje, že ačkoli možnost volby je hodnotou, hodnota 
zvoleného nevyplývá jen z faktu volby, ale je založena na hodnotě toho, co volím (s. 50). Při 
rozboru volby se postupně opět vrací téma konstituce identity. O jejím dialogickém 
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charakteru již bylo pojednáno výše (s. 36-38), zde se tento dialog propojuje s tématem volby. 
Pokud platí, že hodnota zvoleného je dána hodnotou možnosti, kterou volím, a zároveň je tato 
volba nejen dána tím, kým jsem, ale zároveň zpětně konstituuje moji identitu, pak se nutně 
ukazuje provázanost mé identity s okolním světem, ve kterém jednám a volím (tak lze hovořit 
např. o „nemorální identitě“, pokud volím nemorálně, s. 53).

Třetí kapitola „Selhání hodnotově neutrálního státu“ (s. 56-62) je pak konfrontací závěrů z 
druhé kapitoly s ideou hodnotově neutrálního státu, která byla představena v první kapitole. 
Autor nejprve kritizuje možné předpoklady hodnotově neutrálního státu (atomizmus, 
společenskou smlouvu a v kap. 3.2 i základ negativní svobody na hodnotovém pluralismu). 

Kritické poznámky:
Otázkou je, nakolik je dichotomie pozitivní a negativní svobody přínosná jinak, než 
v historizujícím výkladu. Tím mám na mysli, zda toto rozlišení, jeli používáno absolutně a 
výlučně, více neskrývá, než neukazuje (ostatně na to poukázal již jeden z prvních kritiků 
tohoto dělení MacCallum, G. C. Jr., 1967, ‘Negative and Positive Freedom’, Philosophical 
Review, 76: 312–34,) 

Práce podle mne místy nedodržuje rozdíl mezi etickými otázkami a jejich politickými 
protějšky; pluralitu hodnot lze samozřejmě v etické teorii skloubit s pozitivní koncepcí 
svobody (s. 21), nicméně Berlin spatřoval problém pozitivní svobody především při jejím 
politickém uplatnění.

Nejsem si jist, nakolik lze u hodnotově neutrálního státu hovořit o „uvádění v soulad“ 
konfliktních představ o dobrém životě (s. 13), spíše bych zdůraznil, že jde o modus vivendi, 
jak tomu říká např. John Gray, který má umožnit soužití a nikoli soulad konfliktních představ 
o dobrém životě.

K rekapitulaci Frankfurtova konceptu osoby (s. 28-29) mám pouze marginální poznámku, 
doporučuji změnit překlad Frankfurtova termínu „desire“ na „touha“ (či žádost) místo 
„přání“; narkoman touží po své dávce, je-li osobou může mít i touhu netoužit po dávce. 

Na s. 40 autor píše, že: „silná hodnocení plynou z vnitřní hodnoty dober – to má znamenat 
mimo jiné to, že silné hodnoty jsou vzájemně nesouměřitelné (incommensurable), tedy 
nepřevoditelná na jeden jediný princip, který by je vzájemně rozřadil podle důležitosti. “ 
Uvedený závěr však z premisy nevyplývá – není jasné, jak by skutečnost, že silná hodnocení 
plynou z vnitřní hodnoty, měla zajistit pluralitu hodnot. Tato vnitřní hodnota může být jedna a 
ta samá – například krása či slast.

Velmi zásadní – a velmi problematická – je otázka důvodů lidského jednání v případě 
konfliktu hodnot, kterou autor zmiňuje na s. 41. Bohužel se k ní autor již nevrátí, ačkoli text 
cosi jako možný návrat naznačuje.
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Na s. 56 autor říká, že v nynější debatě je míček takzvaně na straně sítě zastánců vyloučení 
pozitivní svobody z politické teorie, kteří mají za úkol představit důvody pro toto vyloučení. 
Nicméně autorem citovaný Hayek jeden takový důvod představil a nejsem si jist, zda se s ním 
autor náležitě vyrovnal (s. 57-58): je to naše epistemologická nedostatečnost (viz s. 23). 
Uplatňování pozitivní politické koncepce vyžaduje vyšší epistemologickou jistotu, než kterou 
člověk může dosáhnout, resp. riziko omylu je až příliš velké vzhledem k možným důsledkům. 
Proto je lepší vybudovat „hodnotově neutrální prostředí“, ve kterém bude každý zodpovědný 
za své vlastní chyby, ale nenastanou – alespoň ne tak často – situace, kdy by za chybné 
rozhodnutí platilo příliš mnoha lidí. Dalším ohledem, ve kterém je epistemologická 
nedostatečnost důležitým tématem, jsou samotná přesvědčení o správnosti náplně positivního 
ideálu svobody: v této oblasti rozhodně nepanuje konsensus (ani mezi filosofy ani politickými 
teoretiky), a proto je značně problematické ustanovit takovou pozitivní ideu jako politickou 
hodnotu. Myslím, že podobné důvody jsou možným tématem k diskusi při obhajobě.

Nakolik rozumím autorově argumentaci ohledně vztahu hodnotově neutrálního státu a 
institucí artikulujících ideály autenticity (s. 62), tak bych s ní i souhlasil. Nicméně takto je 
předvedena značně zkratkovitě a povrchně. Jde podle mne o důležitou myšlenku a velmi 
dobrou součást autorovi argumentace, avšak zaslouží si rozpracování.

Hodnocení:
Práce je psána velmi kultivovaně, zvolené téma je zajímavé a aktuální. Autor prokázal nejen 
schopnost daný filosofický problém náležitě zmapovat, ale také vlastní schopnost kritické 
úvahy. Domnívám se, že práci lze hodnotit jako výbornou.
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