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přítomní: Doc. Dr. Jiří Buriánek, CSc. (předseda); Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.; Prof. PhDe. 
Ing. Věra Majerová, CSc., Prof.Dr. Pavel Barša, Ph.D. (oponent), PhDr. Marek Hrubec. Ph.D. 
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Předseda komise doc. Jiří Buriánek zahájil obhajobu a představil přítomným kandidáta 
PhDr. Ondřeje Lánského. 

Školitel Marek Hrubec, Ph.D. představil doktoranda a seznámil komisi s uchazečem a jeho 
disertační práci. 

Kandidát seznámil přítomné se svou disertační prací. Představil svou základní badatelské 
otázky. První, co je určujícím morálním zázemím atlantických společností? Na níž v práci 
odpovídá, že tímto zázemím je liberalismus. Následnou otázkou pak je, proč se liberální 
rovnost a svoboda podílejí na existující nesvobodě a útlaku? Dále Lánský představil výchozí 
teoretický rámec své práce, kterou je teorie uznání Axela Honnetha. Dále představil 
metodologii práce, kterou je komparace sociálně sdílených sociálně-normativních představ, 
konkrétně severoatlantického liberalismu (reprezentovaného John Rawlsem) a 
latinskoamerického konceptu osvobození (který zastupuje teorie Enrique Dussela). Při této 
komparaci Lánský využívá sociologickou a sociálně-filosofickou analýzu společnosti. 
Následně kandidát představil strukturu své práce,její stěžejní body a závěry. 

Poté oponent prof. Pavel Barša přestavil svůj posudek, kdy uvedl, že Lánského práci 
považuje za zajímavý příspěvek do současné sociologické a filosofické diskuse o mezích 
liberalismu a jeho alternativách a doporučuji ji k obhajobě. Pavel Barša ocenil, že Lánského 
práce navazuje na debaty a kritiky sociálních nespravedlností moderního kapitalismu, kdy 
jsou liberálně-demokratická práva a svobody vnímána jako institucionální nástroj ekonomické 
nadvlády a ideologický nástroj ospravedlnění této nadvlády, přičemž Ondřej Lánský navazuje 
na tuto problematiku, ale přesouvá ji do kontextu postkoloniálních studií. Jako otázku do 
následné diskuse navrhuje debatu nad tím, že prosazení liberalismus na jedné straně 
znamenalo nesporný postup vpřed v nastolování rovnosti mezi lidmi různých kategorií 
( rasových, třídních, genderových), na straně druhé byly jeho rubem nové formy vykořisťování 
a utrpení - včetně těch, které postihly obyvatele kolonizovaných částí planety. Ovšem podle 
Barši je sice na začátku práce deklarována dvojznačnost liberalismu, nicméně v konkrétní 
analýze Rawlsovy obhajoby liberální spravedlnosti a její konfrontaci s Dusselovou filosofií 



osvobození ovšem zcela mizí: liberalismus vystupuje pouze jako ideologický fíkový list 
kolonialismu. Důvodem snad může být, že prizmatem srovnání není rovina uznání, zajištěná 
právem, ale rovina sociálního ocenění. Nicméně kritika falešnosti a účelovosti Rawlsovy 
koncepce neutrality, o níž se opírá nejen princip diference, ale také jeho ospravedlnění 
rovných práv, je natolik zdrcující, že spolu s explicitním zavržením tohoto principu jsou 
implicitně zavržena i ona. Pokud Lánský věří v možnost jiného založení rovných práv a 
svobod, než jaké nabízí koncept neutrality, pak to nikde v textu nezmiňuje. Čtenáři proto 
nezbývá než uzavřít, že spolu s principem neutrality autor zcela nedvojznačně odmítá i 
liberální rovná práva. 

Následně doc. Buriánek přestavil posudek oponenta prof. Johana Arnasona, který práci 
doporučil k obhajobě. 

Kandidát Ondřej Lánský odpověděl na posudky oponentů a vyjádřil se ke vzneseným 
připomínkám, hlavně připomínce Pavla Barši, kdy ukázal, že ani Dussel ani on sám 
nekritizují právní rovnost samu o sobě, naopak v tom, že právní rovnost nefunguje v souladu 
se svými vlastními principy vidí jeden z paradoxů modernizace, resp. paradoxů liberalismu. 
Lásnký pak upozornil, že předmětem jeho doktorské práce není řešení tohoto paradoxu, ale 
jeho diagnóza. Lánský osobně se domnívá, že řešením paradoxu je jiné pojetí politiky. 
Ostatně takovéto podobí například letos v květnu na pražské konferenci představil přímo E. 
Dussel. 

Oponenti se pozitivně vyjádřili k vystoupení kandidáta. 

V následné rozpravě vystoupil Marek Hrubec, Ph.D. a prof. Pavel Barša. 

Marek Hrubec podotkl, že otázka vznesená Pavlem Baršou je vlastně výzvou k dalšímu 
vědeckému bádání. Když se totiž Pavel Barša ptá na právo, ptá se podle Marka Hrubce na 
druhou rovinu uznání u Axela Honnetha, přičemž práce se právem nezabývá, ale zabývá se 
výkonem, tj. třetí rovinou uznání. Dále pak Marek Hrubec vznesl otázku, zda odpovědí na 
paradox liberalismu není skutečnost, že se práva se konkretizují vzhledem k potřebám 
dotčených, jako se tomu, třeba v případě volebního práva dělo na Západě. 

Pavel Barša hned reagoval na připomínku Marka Hrubec a souhlasil s tím, že konkretizace 
a specifikace práv, kdy jsou vzaty v potaz konkrétní podmínky dotčených, umožní zamezit 
nespravedlnosti při naplňování liberálních principů. Ovšem podle Barši je v Lánského v práci 
odmítnut Rawlsův princip neutrality, ale za tímto principem se skrývá princip rovného 
ohledu, který právě specifikaci práv umožňuje. Na základě Lánského kritiky principu 
neutrality, je ovšem podle Barši otázkou, jestli Lánský Hrubcem navržený postup pokládá za 
oprávněný. 



Na dotazy Pavla Barši a Marka Hrubce reagoval kandidát Ondřej Lánský, který Hrubcem a 

Baršou popisovaný proces označil jako h orizontální rozšiřování práv, které probíhá v rámci 

existujících politických institucí, ovšem zdůraznil, že jemu samotnému i Dusselovi jde o 

vertikální rozšiřování práv, kdy za situace, kdy existující politické instituce sami porušují své 

vlastní principy, např. diskutovaný rovný ohled, je potřeba odmítnout stávající instituce. 

Jinými slovy, nejde o odmítnutí nestrannosti, ale o odmítnutí toho, jak nestrannost funguje v 

aktuálních politických institucích, které nejsou schopny zajistit její skutečné fungování. 

V závěru rozpravy doc. Buriánek shrnul, že práce je tvůrčím přínosem k existujícím 

debatám a že v reakcích na posudky i v následné debatě kandidát prokázal znalost tématu své 

práce a schopnost zaujmout argumentačně zdůvodněné stanovisko. 

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: 

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 

Zapsala 8.9.2011 Podpis předsedy 

Zuzana Kubišová 


