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Jiří Boudal svou diplomovou práci zahajuje tvrzením, podle něhož je takový liberalismus, který se zakládá 

pouze na ideji negativní svobody, v rozporu se sebou samým. Skrytě totiž předpokládá pozitivní pojetí svobody 

jako sebe-utváření. Tímto skrytým předpokladem je podle autora ideál autenticity. 

 Jiří Boudal ukáže, z jakých motivů vycházejí obhájci negativní svobody (kap. 1), neboť se domnívá, že 

některé z těchto motivů nejsou neslučitelné s pozitivním ideálem autenticity, a tedy jeho práce není nutně 

kritikou těchto verzí liberalismu, nýbrž jejich domýšlením. V této, spíše přehledové kapitole uvádí autor čtyři 

motivy: (1.) za ideou hodnotově neutrálního státu stojí poučení z náboženských válek, (2.) za ideou společenské 

smlouvy stojí snaha o univerzální platnost teorie, (3.) v pozadí ideje negativní svobody nalezneme jednak (u 

Berlina) teze o hodnotovém pluralismu a (4.) jednak přesvědčení o omezenosti lidského poznání (u Hayeka). 

Jakkoli Jiří Boudal projevuje porozumění pro tyto motivy, odmítá některé důsledky, totiž metodologický 

atomismus (19) či zákaz zkoumat motivace chování jednotlivce (22 a 24). 

 Po této přípravné úvaze následuje hlavní pasáž celé diplomové práce, v níž autor představuje Taylorovy 

úvahy o obecné antropologii a jejich důsledky pro politickou filosofii (kap. 2 – Neostranitelné horizonty, 25–

55). Podle klíčové myšlenky Taylorovy antropologie je „lidská individualita nutně spjata s nějakou představou 

dobra“ (28). Pokud by tato myšlenka platila, již bychom nemohli při úvahách o uspořádání společnosti vycházet 

z hodnotové neutrality atomisticky chápaného jedince, jemuž je třeba zajistit negativní svobodu (nezasahování). 

Po formální stránce Taylor představuje svou myšlenku jako nalezení nezbytné podmínky možnosti (bytí 

individua), tedy jako „transcendenální argument“ (28). Vyjádřeno s pomocí jiné terminologie: lidská identita 

předpokládá „silné hodnocení“ (33 nn.), k identitě každého jedince patří „morální mapa“ složená ze silných 

hodnocení, v nichž zaujímáme hodnotící postoje nejen v konkrétní volbě, ale k obecným typům chování. Je 

přitom zjevné, že vytvoření této „morální mapy“ se odehrává v dialogickém vztahu ke druhým lidem, přesněji 

řečeno v úsilí o uznání těmi druhými, kteří jsou pro nás „signifikantní“ (37). Taylor se v těchto krocích vzdaluje 

od atomistické antropologie. Přitom hraje zjevně klíčovou úlohu otázka společných či sdílených dober. Taylor 

rozlišuje dobra „rozložitelná“ a dobra „neredukovatelně společenská“. Rozhodující krok učiní tam, kde praví: 

neredukovatelně společenská dobra nejen existují, ale jsou nepostradatelnou součástí identity jednotlivce (40, 

43). Mezi tato neredukovatelně společenská, konstitutivní dobra patří v moderní době individualismus (44 nn.). 

Taylor ukazuje, že existují různé varianty moderního individualismu, totiž autonomie a autenticita. Zatímco 

první, více racionalistická varianta zdůrazňuje sebe-určení jedince, druhá, spíše romantická varianta podtrhuje 

sebe-poznání jedince v jeho jedinečnosti. Individuum může jednak samo sebe volit a určovat, ale zároveň samo 

sebe hledat a nacházet (46). Proto lze tvrdit, že individualita nespočívá pouze ve volbě, ale i ve věrnosti sobě či 

obecněji v otevřenosti vůči horizontům smyslu, v nichž se mohou volby vůbec odehrávat (50). Zde se setkáme 

například s Taylorovou odpovědí na dilema, jež líčí Sartre v přednášce Existencialismus je humanismem (52). 

Jiří Boudal zde spolu s Ch. Talorem velmi zajímavě nastiňuje takovou představu o identitě jedince, která není 

triviální, tj. není ani výsledkem volby, ani prostým sebe-nalezením (51). Vzhledem k tomu, že se tato identita 

utváří ve sdílených horizontech smyslu, je možné do jisté míry porušit liberalistický zákaz a jedince takříkajíc 
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zvnějšku posuzovat, kritizovat některé nedostatky identity (nekoherence, sebeklam aj., 53). Toto „společensko-

kulturní korigování identity“ je nepostradatelným rysem každé kultury, spočívá na něm i kultura liberalismu, 

která se by proto neměla omezovat na soubor procedur zajišťujících nezasahování do svobody individua (55). 

 Poslední kapitola práce (3 – Selhání hodnotově neutrálního státu) je založena na tvrzení, že liberální 

společnost nepečuje o podmínky své existence, například o před-individuální, kulturní ideál autenticity. 

Představu o identitě je podle našeho autora třeba kultivovat, což nelze „přenechat spontaneitě občanské 

společnosti a kultury“, nýbrž, jak naznačuje, to spadá mezi povinnosti státu a jeho ústavy (61). Všechny 

instituce totiž „pomáhají artikulovat ideál autenticity“ a stát by měl usilovat o jejich kultivaci, nevyprázdnit 

místo s poukazem na skutečnost, že má být hodnotově neutrální (62). 

 V samotném závěru Jiří Boudal upozorňuje, že uvedená myšlenka není v rozporu ani s Berlinovou tezí o 

pluralitě hodnot, ani s Hayekovým motivem omezenosti poznání jedince, rozhodně však odporuje myšlence 

hodnotově neutrálního státu (63). Celý postup představuje jako vyzdvižení implicitního předpokladu 

liberalismu, jímž je v naší kultuře sdílený ideál autenticity. 

 

Práce vykazuje jistý počet formálních nedostatků, mezi něž patří několik neúplných či chybějících odkazů (19, 

33 – položka „Taylor 1994“ není v seznamu lit., dále 54, pozn. 14 aj.) či neúplné věty (62). Tyto formální 

nedostatky však nezastiňují kvalitu práce a její obsahovou zajímavost. Její předností je osobní zaujetí, s nímž 

autor klade otázky a hledá odpovědi v Taylorově filosofii. 

 

Po věcné stránce si kladu tři otázky: 

1. Autor nevěnoval více prostoru výkladu o „individualismu“. Není  dostatečně vyloženo, v čem tkví 

metodologický individualismus (10), zda je to totéž, co individualismus ontologický (17) či 

antropologický (56). Chybějící terminologické vyjasnění je určitým nedostatkem, jakkoli se autor de 

facto nedopouští záměny mezi ontologickým a metodologickým individualismem. Přece jen se však 

nabízí otázka: Jakou verzi individualismu sám autor hájí? 

2. Druhým nedostatkem je určité kolísání při výkladu „transcendentálního argumentu“: spojení, které 

tento argument dokazuje, je jednou představeno jako nutné, apodiktické (28), a transcendentální 

argument jako poměrně silný (34), jindy má spíše apelativní hodnotu (36). Jakou platnost tedy má tento 

argument? 

3. Jak si máme představit péči o ideál autenticity? Opakovaným, a pokud jsem si všiml, jediným 

příkladem je péče o frankofonní kulturu Québecu. Lze uvést jiné, nám bližší příklady? 

 

Navzdory uvedeným nedostatkům považuji práci za velmi zdařilou a navrhuji hodnotit ji v závislosti na 

průběhu obhajoby jako výbornou až velmi dobrou. 

 

V Praze, 5. září 2012 

Jakub Čapek 


