
Posudek diplomové práce Moniky Polenové: „Pojetí spravedlnosti u Johna Rawlese a jeho kritika u 
F.A. von Hayeka“

    Diplomová práce Moniky Polenové: „Pojetí spravedlnosti u Johna Rawlese a jeho kritika u F.A. 
von Hayeka“. se rodila poměrně dlouho a je založena na osobním zaujetí autorky pro zkoumanou 
problematiku. Hned na počátku svého posudku chci konstatovat, že je to na celkovém výsledku 
pozitivně znát. Autorka se podrobně seznámila s dílem obou myslitelů, vybrala základní problémy, 
které se mohly stát nosnou osou její práce, a opřela se i o vhodně zvolenou sekundární literaturu při 
jejích zkoumání.
    Práce má čtyři na sebe logicky navazující části. Úvodní pasáž, věnovaná základním pojetím 
spravedlnosti v dějinách politického myšlení, není jen tradiční úvodní pasáží, ale tvoří skutečné 
smysluplné východisko pro další rozbory. Druhá, nejrozsáhlejší část práce, je věnována rozboru 
myšlenek Johna Rawlese. Autorka sama upozorňuje, že ji nejde o celou šíři jeho názorů, ale o výběr 
relevantní k tématu její práce. Diplomantčina schopnost porozumění problémům se v tomto výběru 
odráží a ukazuje na celkovou vyzrálost diplomní práce. Pochvalu zaslouží i její práce s citacemi, 
které nejsou jen na ozdobu, ani nesuplují vlastní výklad, ale plní skutečnou roli citací v textu. Třetí 
část práce je věnována F.A.von Hayekovi. Autorka se netají svými sympatiemi pro tohoto myslitele, 
a proto je o mnoho významnější, že ho dokáže vidět i velmi kriticky a nacházet v jeho díle sporná 
místa. Poslední část práce se zabývá srovnáním obou myslitelů. Za velmi přínosnou zde považuji 
autorčinu schopnost postihnout jak společná i rozdílná východiska obou, tak i společné i rozdílné 
závěry. které oba autoři činí.
    Velmi pěkná je i jazyková úroveň práce. Diplomantka užívá bohatý a čtivý jazyk a přitom 
zároveň nic neslevuje z odborné úrovně. Pojmy a kategorie užívané oběma zkoumanými mysliteli 
jsou vždy s porozuměním čtenáři zpřístupněny. Také gramatická úroveň zpracování je výborná. 
Našla jsem pouze jeden překlep, a to „Emmanuel“ u Kantova jména.
  
 Otázky pro obhajobu:

1. Nacházíte v Rawlesově a Hayekově teorii nějaké rysy utopismu? Když ano, kde? Když 
ne, proč?

Celkové hodnocení práce: výborně.
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