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A. Úvodní charakteristika práce 

 

Předložená diplomová práce obsahuje celkem 178 stran včetně obsahu, úvodu a 

závěru. Zvlášť je připojen seznam použité odborné literatury, tzv. Summary a klíčová slova. 

Předmětem práce je pokus o vyřešení problému spočívajícího ve vymezení uceleného 

pojmu humanitní demokracie na základě rozboru jeho vývojových a soudobých komponentů 

spolu s komparací myšlenkových protikladů humanismu. 

Cílem práce je nalezení závěru o vhodnosti a účelnosti teorie humanitní demokracie 

pro dobu nejnovější, která se potýká s vleklou krisí, ba i krachem ideologie neoliberalismu. 

Za tím účelem rozvrhl diplomant logicky práci tak, že v části obecné vymezil některé 

právní pojmy a kategorie a zabýval se genesí a stručným historickým vývojem fenomenů 

demokracie a humanity, jakož i dalšími obecnými otázkami jako jsou ideje humanitní 

demokracie a otázka její úplnosti. Naopak část zvláštní věnoval otázkám speciálním a 

doplňkovým, tj. nástin východisek z úpadkové fáze současné koncepce demokracie víceméně 

formální, resp. pouze politické, jakož i problematika hospodářské demokracie jako nezbytné 

složky demokracie úplné a postavení politiků a politických stran v demokratickém zřízení. 

 

B. Zhodnocení procesu tvorby práce 

 

Autor práce postupoval při zpracování zvoleného tematu samostatně v nezbytném 

doprovodu přečetné a přitom kvalitní odborné literatury (přes 250 titulů!). Podle své autorské 

potřeby doplňoval tvůrčí postup jednak pravidelnými konsultacemi s vedoucím diplomové 

práce a jednak několika sjednanými konsultacemi s přední badatelkou v oblasti humanismu a 

jeho kontraposice liberalismu na vědeckém ústavu TGM (M. L. Neudorflová, M.A. et Ph.D.), 

která se uvedenému oboru věnovala studijně i vědecky dvě desetiletí v zahraničí, zejména 

v Kanadě. 
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C. Zhodnocení práce 

 

1. Charakteristika formální stránky 

 

Vnější struktura práce odpovídá akademickému pojetí třídění obsahu autorských děl a 

logické posloupnosti zpracovávaného tematu. Stejně kvalitní je grafické uspořádání názvů 

jednotlivých částí, kapitol, oddílů a pododdílů. Precisně je rovněž zpracován obsáhlý a 

náročný poznámkový aparát. V textu práce jsou zcela přehledně odděleny pasáže vlastního 

textu diplomanta od literárních děl v práci citovaných nebo do ní zapracovaných, a to 

použitím kursivy a odkazů v poznámkách pod čarou. K přednostem formální stránky práce 

patří sua sponte příklon diplomanta k tzv. západnímu etymologickému druhu pravopisu (např. 

filosofie) charakteristickému pro západní kulturně vyspělé národy (Francie, Německo, Anglie 

atd.), tedy k tradiční a v akademickém světě obvyklé orthografii přerušené až tzv. politickou 

normalizací v sedmdesátých letech vnuceným tzv. východním fonetickým druhem pravopisu 

(např. vizualizmuz) v rámci désaveu naší tisícileté spojitosti s kulturou střední a západní 

Evropy a příklonu k méně vyspělým východním národům (Polsko, Chorvatsko, Srbsko, 

Rusko atd.), jehož residua u méně informovaných lidí přetrvávají dodnes. Nedostatky 

formálně-technického rázu se prakticky vůbec nevyskytují. 

 

1. Charakteristika formální stránky 

 

Vnitřní struktura práce představuje ucelený soubor odborně zpracované materie 

mapující zvolenou tematiku od základního pojmosloví až k podrobnějšímu rozboru 

jednotlivých aspektů celé problematiky. Diplomant dobře rozlišuje věcný obsah jednotlivých 

definovaných pojmů a postupuje v celé architektonice teorie humanitní demokracie 

s nesmírnou poctivostí krok za krokem k vytčenému cíli. Literárně pramenný doprovod 

traktovaného díla je velmi dobře a plynule zakódován, a to jak v poznámkovém aparátu, tak i 

v samotném textu. 

 Zvolené tema je velmi široké a značně oborově členité. Z hlediska maximalistických 

požadavků kompletnosti a systematických nároků komplexnosti by bylo možné klást ještě 

otázky na chybějící ucelené zpracování dějin humanismu jako soustavy názorů zdůrazňujících 

hodnotu člověka jako osobnosti s jeho právy, na chybějící rozlišení humanismu abstraktního a 

konkrétního a na chybějící hlubší státoprávní dimensi promítnutou do humanitní demokracie. 
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Takové rozšíření, resp. prohloubení práce by ovšem už neúměrně zvyšovalo rozsah práce 

nebo její zamýšlený obsah. 

 

D. Závěrečná klasifikace práce 

 

Posuzovaná diplomová práce v zásadě neobsahuje žádné nedostatky a pochybení 

formálního rázu a v podstatě ani seriosně vytknutelné vady věcného charakteru. Přes lákavé 

možnosti dané zvoleným zaměřením díla práce nesklouzává do ideologické propasti 

politologismu a zůstává v rovině právních učení. Při respektu k autorské licenci diplomanta je 

třeba také uznat fenomén humanitní demokracie v koncepci prof. T. G. Masaryka a prof. E. 

Beneše v podstatě za leitmotiv celé diplomové práce. Tito naši přední státníci a myslitelé 

pokládali humanismus za mravní příkaz, který je smyslem nejen dějin lidstva, ale obzvlášť 

smyslem našeho národního života, neboť humanitní ideál má pro Čechy hluboký smysl 

národní a historický (české bratrství reformační, osvícenství ve spojení s národním 

osvobozením – Kollár, Šafařík, Palacký, Havlíček, Neruda a Augustýn Smetana). A zcela 

právem viděli v ideji demokracie novodobé uplatnění myšlenky humanitní v oblasti politické 

a tím i její zplnohodnotnění do polohy demokracie hospodářské, sociální, mravní a duchovní. 

Stejně tak president Masaryk oprávněně kritisoval liberalismus jako svobodu pro vyvolené, 

neboť její skutečná míra je závislá na míře vlastnictví individua. V této souvislosti prof. 

Masaryk uvádí: “Národ je naším liberálům privilegovaná třída buržoasní, že národ je také ten 

lid, toho naše liberalistická ’humanita’ nechápe“. 

S přihlédnutím k obsažnosti a náročnosti materie diplomové práce a dále ke 

skutečnosti, že se diplomant věnuje danému oboru podstatnou část svého universitního studia, 

tj. od kolokviální práce ve volitelném předmětu (tehdy úspěšně obhájenou), přes práci 

předloženou v soutěži Studentská vědecká a odborná činnost (tehdy oponentem kladně 

hodnocenou), až k práci diplomové, svědčí nejen o soustavnosti, ale i o promyšlenosti celého 

přístupu k ní. Zdůraznit je nutné nevšední literární zázemí (z více jak dvě stě literárních 

pramenů náleží přiměřeně ana parte počet titulů literatuře klasické, literatuře novodobé a 

literatuře zahraniční), jakož i přehledné a v celém díle detailní a konsekvenční zpracování 

předmětu práce. 

 Proto není pro objektivního posuzovatele sine ira et studio nesnadné konstatovat, že 

předložená diplomová práce splňuje veškeré předpoklady stanovené pro závěrečné 

vysokoškolské práce tohoto druhu. Tento závěr verifikují i konsultace se shora 

zmíněnou renomovanou expertkou v daném oboru. 
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Á propos s ohledem na rozsah a obsah celého díla je třeba dodat, že požadavky 

kladené na diplomové práce překračuje toto dílo směrem k práci rigorosní. Proto 

 

d o p o r u č u j i 

 

tuto diplomovou práci k vykonání obhajoby a v jejím rámci kladu diplomantovi otázky: 

 

1. V starověkém Řecku v Athénách existovaly kolem 5. st. před naším letopočtem dva 

druhy demokracie: kvalitativní a kvantitativní. Jaká byla jejich podstata a proč přes 

200 let trvání této skutečné demokracie byla chápána jako demokracie aristokratická, 

tedy nikoliv humanitní? 

 

2. Učení o tripartici mocí ve státě připisované Ch. L. Montesquieumu bylo 

v následujícím období mimo pozornost filosofů hlásících se k demokracii 

(J.J. Rousseau, I. Kant aj.). V čem spočívala podstata rozdílného pohledu na rozdělení 

a oddělení veřejných mocí ve státě? 

 

Předmětnou diplomovou práci ve smyslu způsobu zpracování věcné tematiky, kvality 

formální struktury a odborného stylu práce hodnotím klasifikačním stupněm 

 

v ý b o r n ě. 

 

Nedílnou součástí celkového hodnocení je i klasifikace obhajoby včetně zodpovězení 

otázek položených hodnotiteli v posudcích, jakož i v plénu. 

 
 
 
 
 
V Praze dne 30. dubna 2012    JUDr Jan Pinz, Ph.D. 
        vedoucí diplomové práce 

 


