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Johann P. Arnason                                                                                         22. 4. 2012 

Posudek o disertační práci Ondřeje Lánského 

„Zkoumání jedné podoby  morálního zázemí atlantické modernizace“ 

 

Práce představuje ambiciózní pokus o spojení diskuse kolem klíčových otázek politické 

filozofie s komparatistickým přístupem k problematice kulturních resp. civilizačních 

okruhů  v globalizovaném světě.   Výklad teoretických modelů jako “sebereflexívní(ch) 

vyjádření své doby“ (14) – čímž se právě otvírá cesta k zmíněnému spojení – považuji za  

legitimní a podnětný. Přesvědčivá je také snaha navázat na Honnethovu teorii uznání jako 

kategoriální  rámec pro takovou analýzu; za nejpřínosnější část práce lze považovat  II. 

kapitolu, kde jsou rozebrány formy sociálního ocenění v dnešním kapitalismu (proč 

“pozdním“? Nic nesvědčí o tom, že by konec byl v dohledu), se zvláštním důrazem na 

skrytou interakci výkonu a trhu.  

 

Jedná se tedy, jinými slovy, o dobře promyšlený projekt; mám však výhrady k předložené 

verzi textu, a aby byla přijatelná jako disertační práce, je podle mého názoru třeba doplnit 

a detailněji formulovat některé části argumentace. Za prvé by bylo žádoucí, aby autor 

přesněji určil místo Honnethovy teorie uznání v celkovém rámci problematiky, o které je 

řeč. Jako nová verze kritické teorie je Honnethova koncepce nesporně produktem a 

vyjádřením sociální sebereflexivity. Čím přesně se liší tato sebereflexivita od té, která je 

považována za deskriptivně využitelný materiál? Teorii uznání nelze bez dalšího uplatnit 

jako nadřazenou perspektivu.  

 

Další problém se týká Rawlsovy politické filozofie (kap. IV-VII). Souhlasím s autorovým 

hodnocením, že Rawlsova teorie spravedlnosti  je “vnitřně nesoudržná“ (74), ale to také 

znamená, že je otevřená různým výkladům, včetně takových, které se přibližují 

reformismu  poválečného sociálního státu.  Že takové interpretace existují, zazamenává 

autor sám, a jistě ví, že samotnému Rawlsovi cizí nebyly. Rawlsova teorie spravedlnosti 

je do značné míry zakotvena  v éře sociálně demokratických úspěchů (ty v 50. a 60. 

letečch ještě nezrácely intelektuální opory, jak naznačuje autor na str. 79 – opravdová 

protiofenzíva neoliberálního myšlení začala až v 70. letech); a nedá se tudíž označit za 
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hlavní  legitimizační nástroj kapitalismu v rámci atlantického civilizačního okruhu (73). 

Toto tvrzení autor nedokládá, a podle mého názoru se také doložit nedá. Podstatně 

přesvědčivější je zjištění, že “je zároveň možné považovat Rawlsovu teorii spravedlnosti 

za  vládnoucí sebereflexívní  chápání společností  atlantického civilizačního okruhu, a 

jejich normativní zdůvodnění (legitimizaci)“. Vládnoucí možná ne, ale v každém případě 

vlivné; důležité je však, že sebereflexe může také vyústit v reformní projekty, a tento 

potenciál v Rawlsově teorii obsažen je. Pokud pak jde o jednotlivé body, kritiky jsou 

z velké části odůvodněné; nenavrhuji tudíž celkové přepsání kapitoly, nýbrž 

nuancovanější rámcové formulace, které by lépe vystihly ambivalentní charakter 

Rawlsovy teorie.  

 

Za třetí mám výhrady ke kapitole o Dusselově filozofii osvobození. Tady se jedná o příliš 

krátký a sumární  výklad, než aby mohl podpořit tezi o rozdílu mezi “dominantní morální 

výbavou západních společností..  a společností Latinské Ameriky“ (11). Z informací o 

Dusselově díle, obsažených v práci, podle mého názoru vůbec nevyplývá, že by se 

jednalo o “komprehenzivní doktrínu par excellence“, anebo že by “nabízel komplexní a 

vyčerpávající výklad světa“ (138). Pojmy shrnuté pod prvním bodem na str. 127  a 

diskutované v následujících pasážích jsou velmi vágní; pokud je filozofie osvobození tak 

závislá na teorii závislosti, jak se naznačuje na str. 125, je to spíše problém než argument 

v její prospěch – že teorie závislosti operovala s hrubě zjednodušeným schématem, se asi 

už nedá popřít. A chybí mi důkaz nebo aspoň indikace, že by Dusselovo dílo 

představovalo reprezentativní výraz  latinskoamerické kultury nebo historické zkušenosti 

(mimochodem: když se mluví o latinskoamerické zkušenosti zneuznání, vztahuje se to na 

latinskoamerické společnosti en bloc, nebo na některé jejich části – a v tom případě části 

spíše etnicky nebo spíše sociálně definované?) 

 

Nejsem velkým znalcem Dusselova díla, a z toho, co znám, mám podstatně méně 

příznivý dojem než má autor práce. Tím se však teď neřídím. Jsem ochoten dát Dusselovi 

“the benefit of doubt“; ale abychom uznali, že je tím, zač ho má autor práce  - anebo 

aspoň připustili, že by tím mohl být – by bylo třeba podrobnějšího výkladu. Kapitola o 

jeho filozofii osvobození by tudíž měla být podstatně delší.  
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Závěrem chci tedy říci, že práce rozhodně není bez meritu, ale v předložené podobě plně 

přijatelná není. Byla by po mém soudu přijatelná po výše naznačených, nepříliš 

rozsáhlých úpravách. 

 

 

Johann P. Arnason 


