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Doktorská práce Kulturní a historické kořeny a souvislosti stereotypů 

a předsudků představuje velmi komplexní studii stereotypů a předsudků, 

která kombinuje historizující pohled, sociologickou a sociálně 

psychologickou analýzu, filozofickou spekulaci, kulturně antropologické 

poznámky i morálně normativní soudy. Doktorand si stanovil velmi 

obtíţný úkol, totiţ podat syntetický výklad předsudků v historicko-

civilizačním kontextu a současně ho interpretovat na pozadí 

filozofických, sociálně psychologických i kulturně antropologických 

teorií. Také proto nepřekvapí rozsah práce, ani tematická a 

metodologická rozmanitost jednotlivých kapitol. 

     První kapitola se věnuje filozofickému pojetí předsudku 

v Gadamerově díle, a to především ve vztahu k pojmu sensus communis a 

tradice. Záhy se však autorova pozornost přesouvá k sociálnímu a 

sociálně psychologickému významu předsudku a ke zcela konkrétnímu 

příkladu předsudku a stereotypu, jakým je vztah většinové evropské 

společnosti k ţidovské menšině a jeho historické proměny. Ta samá 

kapitola potom pojednává o vzniku a hlavních rysech antisemitismu a 

věnuje se například i postavě a intelektuálnímu odkazu Sigmunda Freuda. 
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Po tomto konceptuálním a argumentačním nárysu následuje druhá 

kapitola, ve které se autor věnuje obecnému pojmu předsudku a 

předběţně zkoumá některé speciálnější teorie a přístupy, jako například 

situační morálku nebo teorii kognitivní disonance. 

     Třetí kapitola se věnuje antické civilizaci a otevírá historickou 

perspektivu, kterou autor pouţívá i v následujících kapitolách, v nichţ se 

postupně zabývá historickými příklady kulturních předsudků a stereotypů 

ve Španělsku (kapitola čtvrtá), střední Evropě s jejím kulturním pojetím 

národa (kapitola pátá), Francii a Itálii (kapitola šestá) nebo ve specificky 

českém kulturně historickém prostředí (kapitola sedmá). Přitom je nutné 

zdůraznit, ţe ţádná z kapitol není jen přehledem historických událostí a 

vývoje, ale současně se v nich objevují zásadní filozofické ideje, kulturní 

trendy a kolektivní sebereflexe typické pro jednotlivé národní kultury. 

Vedle Herderovy slavné filozofie kulturního národa se tak lze dočíst o 

Durkheimově sociologických konstrukcích, ale zrovna tak i o 

Montesquieových raně moderních úvahách o duchu a národní mentalitě. 

Literární pokusy o zachycení této mentality a národního kulturního ducha 

tvoří neoddělitelnou součást autorovy argumentace. 

     V osmé kapitole se doktorand věnuje specifickému problému 

středověkého antijudaismu a postavení Ţidů v jednotlivých evropských 

zemích. Tato kapitola přitom nepochybně slouţí jako argumentační 

přemostění mezi kulturně historickým výkladem a následujícími 

kapitolami doktorské práce, v nichţ se objevují ústavní a právní témata. 

Ve velmi zdařilé deváté kapitole se tak objevuje téma lidských a 

občanských práv včetně práva na jinakost a ke Grotiově právní filozofii 

se nabízí zajímavý kontrapunkt v osobě a díle Barucha Spinozy. Idea 

přirozených práv je zasazena do rámce společenské smlouvy a 

Rousseauovy radikální myšlenky stojí v kontrastu historického vývoje 

americké ústavnosti s jejím pojetím občanských práv a svobod. Po tomto 
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klasickém výkladu moderních dějin demokracie, právního státu a 

ústavních svobod následuje kapitola věnovaná zcela opačnému trendu 

modernity, totiţ rasistickým Norimberským zákonům a období 

nacistického reţimu včetně právně filozofického vyrovnávání se s jeho 

důsledky. Autor se v této souvislosti nevyhýbá ani stručné zmínce o 

Radbruchově formuli, čímţ dovádí svou obecnou argumentaci o 

předsudcích do zcela konkrétní roviny právní a právně filozofické 

argumentace. Závěrečná kapitola se pak věnuje tzv. „ostudným zákonům“ 

včetně zákonech o rasové segregaci a způsobům, jakými lze zmírnit nebo 

odstranit důsledky rasových a jiných předsudků v moderním právním 

státě. 

     Jak je patrné, doktorandovi je vlastní synkretická metoda přijímání 

mnoha intelektuálních a kulturních podnětů, filozofických i sociálně 

vědných názorů a škol, kterými se postupně dopracovává k vlastní 

argumentaci v oblasti kulturních a historických souvislostí předsudků a 

stereotypů. Citáty z krásné literatury ilustrují obecné myšlenky a 

historické příklady slouţí k zvýraznění jednotlivých filozofických nebo 

kulturně antropologických argumentů. Mnoţství uváděných fakt je 

obdivuhodné a šíře diskutovaných filozofických, historických, 

sociologických nebo psychologických teorií je mimořádná, i kdyţ se 

místy autor pohybuje aţ na samé hranici přehlednosti celkové 

argumentace.  

     Úvozující citát z Kosinského románu také jasně dokumentuje, ţe 

autorovi ani zdaleka nejde jen o ryze akademické ambice, ale zrovna tak 

o hlubší morálně kulturní reflexi předsudků a stereotypů, jimiţ si většiny 

utvářejí vztah k menšinám a jednotlivcům. Na příkladech antijudaismu a 

antisemitismu ukazuje, jak historicky komplikovaně a politicky 

nebezpečně se konstituují kolektivní předsudky a jak se jich dokáţe 

zmocnit i zdánlivě tak obecný a technický jazyk, jakým je jazyk zákonů a 



 4 

práva. Neobjevují se teoretické odkazy na módní kulturně antropologické 

nebo sociálně psychologické teorie, ale o to víc autor důkladně promýšlí 

hloubku a souvislosti některých klasických sociologických a sociálně 

antropologických teorií. Zaujatost tématem a jeho širším kulturním a 

historickým kontextem je vskutku mimořádná. 

     Ačkoli celkově synkretický přístup k tématu vyvolává pochopitelně 

některé otázky ohledně zvolené metodologie a pojmového aparátu, 

předkládaná doktorská práce dr. Jana Koska představuje originální text 

plný nejrozmanitějších argumentů a poznámek z oblasti filozofie, kulturní 

antropologie, sociální psychologie, ale zrovna tak i práva a politologie. 

Autorova intelektuální a kulturní erudice, k níţ patří schopnost detailní 

deskripce na pozadí teoretických a argumentačních kontrapunktů, si 

zaslouţí čtenářovu pozornost i obdiv. 

     Po důkladném zváţení všech aspektů proto navrhuji doktorskou práci 

dr. Jana Koska Kulturní a historické kořeny a souvislosti stereotypů a 

předsudků k úspěšné obhajobě v doktorskému řízení na Univerzitě 

Karlově. 
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