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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno studentky: Hana Novosadová 

Název práce: Vybrané aspekty vývoje liberalismu 

Jméno vedoucího práce:  Josef Stracený 

 

Hana Novosadová si ve své diplomové práci Vybrané aspekty vývoje liberalismu klade za cíl 

„ukázat počátky liberalismu a vrcholnou éru liberalismu v Anglii v souvislosti s historickými aspekty. 

Dále chci poukázat na souvislosti mezi počátkem liberalismu,  hlavním rozvojem liberalismu 19. 

století a dnešním liberalismem v Anglii.“ (s.8) Tento cíl je pro diplomovou práci velice široký a velmi 

odvážný, je ovšem bohužel třeba konstatovat, že diplomantka tento cíl splnila jen velmi povrchně, 

přičemž povrchnost práce je jasně patrná v krátkém Závěru, kde se autorka ani nijak nedotýká autorů, 

kterým se nejvíce věnuje v textu práce (Locke, Hobbes, von Mises, Rawls). 

Co se týče struktury práce, domnívám se, že v práci věnované primárně politické filosofii je 

celkem zbytečné věnovat pár stránek povrchnímu popisu jednak historického vývoje v období 

občanské války, restaurace a slavné revoluce a jednak velice stručnému popisu současného vývoje 

britské Liberálně demokratické strany. Za hlavní nedostatek ale považuji skutečnost, že diplomantka se 

dosti skáče z tématu na téma, místo aby na počátku stručně představila autory, kterým se pak v práci 

podrobněji věnuje (Locke, Hobbes, von Mises, Rawls) a pak postupovala tak, že by jednotlivé autory 

srovnávala vzhledem k určitým tématům. V diplomové práci se sice v kapitole Základní hodnoty 

liberalismu setkáme s náznakem zmíněného postupu, ten je však dosti nedůsledný, neboť v části 

věnované tématu individua čtenáři a čtenářky naleznou srovnání Locka a Hobbese; v částech 

věnovaných svobodě, rozumu a toleranci je podrobněji rozbírán jen Locke; v sekci věnované 

spravedlnost se pak čtenáři a čtenářky dočtou de facto jen o Rawlsovi a v sekci tolerance jen o pojetí 

tolerance u Locka. Za problematickou považuji rovněž skutečnost, že diplomantka nevysvětluje, proč 

se věnuje podrobněji výše zmíněným autorům, přičemž jiné v podstatě pomíjí, a ani příliš nevysvětluje 

vzájemné vlivy jednotlivých liberálních teorií, 

Z hlediska formálních kritérií je práce v zásadě v pořádku, byť drobným nedostatkem je 

skutečnost, že zatímco v textu diplomantka správně okazuje na Nozickův a Berlinův text v Kisově 

sborníku (Kis, János. Současná politická filosofie. Praha: Oikoymenh, 1997), tak v seznamu literatury 

se objevuje odkaz pouze na Kisův titul a nikoli na texty příslušných autorů. 
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V rámci rozpravy nad předkládanou prací navrhuji následující diskusní okruhy: (1) Srovnání 

představ o spravedlivé společnosti u Locka, Hobbese, von Misese a Rawlse. (2) Jaký je význam Johna 

Rawlse pro současný liberalismus? 

 

Závěr: Ačkoli má práce výše zmíněné nedostatky, tak v případě, že autorka bude v rozpravě schopná 

dostatečně erudovaně zodpovědět výše položené otázky, tak práci doporučuji k obhajobě. 

 

PhDr. Zuzana Kubišová  

V Praze, 30.12.2012 


