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Autor uvádí svou diplomovou práci citátem  (Hermanna Hellera: „Je překvapivé, ale pravdivé, že by se 

naši dnešní demokraté mohli u Bodina, Hobbese nebo Hegela učit, co znamená demokracie“). 

Čtenáře mimovolně vybízí k tomu, aby spojil očekávání z analýzy jak demokratických základů 

suverenity moci tak i nutnosti dobře porozumět historickému odkazu klasiků, kteří byť promlouvali 

k jiným čtenářům a v jiném světě, mohli svým vlivem inspirovat další generace myslitelů (když už se 

tak ne vždy daří u politiků).Hlavním zájmem utor je analytická rozprava nad díly klasiků především 

Th.Hobbese, S.Pufendorfa, ale také  J.Bodina. Návrat ke klasikům není samoúčelný, je  především 

obnovou dialogu a uvažováním o modelu uspořádání společnosti a moci v ní a nad ní. Proto nikterak  

nepřekáží, že je mu bližší analýza modelů vztahů byť jsou tyto jakkoli fiktivní, neboť ukazují 

kategorický rámec uvažování o vztazích a motivacích jejich účastníků, o cílech, které si kladou 

a o účelu organického uspořádání rolí jednotlivých aktérů. V tomto smyslu osvětlujne  fiktivní  pojmy 

jako persona civitatis, persona moralis, volonté génerale či sjednocený lid. Takové teoretické rozmezí 

potom umožňuje pracovat se sociologicky reálným lidem v reálném množství (multitudo, nikoli již 

jako abstraktní celek, ale jako reálný svět všech, kteří se cítí být součástí celku a chtějí  se tak 

identifikovat s více než privátní sférou vlastní existence). V tomto smyslu tedy jistě návrat ke klasikům 

má co povědět i současníkům, kteří několik desetiletí po H.Hellerovi uvažují o vztahu moci na jedné 

straně k jednotlivci a na druhé o vztahu mnohých z nich navzájem.  Jestliže je moc vůlí, potom 

definování vůle a pravomoci ji prosazovat není nic jiného než definování výlučnosti a priority těch 

mocí, které by si mohly konkurovat. 

Práce je významným vhledem do filozofických základů kategorie suverenity, kategorie, které se tak 

často používá v právních textech stejně tak jako politických diskurzech, aniž by bylo zřejmé, co 

všechno obsahuje a z jakých zdrojů moderní uvažování o výlučnosti moci a jejích projevech vychází. 

Proto se domnívám, že diplomová práce je  velmi podnětná. Autorova erudice jak  teoretická tak 

i jazyková  (autor čerpá z originálních zdrojů v latině, němčině, francouzštině, angličtině) umožňuje 

čtenáři proplouvat díly jak klasiků (uveďme jen, že dílo J.Bodina  není v češtině dostupné), tak i díly 

mnohých  současných autorů. Zcela jistě bych práci doporučila k publikaci a to proto, že je nejen 

velmi fundovaně psaná ale i proto, že je čtivá. To bývá u takového typu prací o závažných 

filozofických otázkách výraznou předností. Domnívám se však, že by text vyžadoval jistou redakční 

péči  (na str.47 druhý odstavec, str.32 druhý odstavec...nevzniká vzniká...). Autorovi také dávám ke 

zvážení, zda by překlad  pojmu „multitude“ v kontextu poznámky 118 na str. 34   nemohl být 

skutečně „množství“ (z množství všech –jednotlivců- se stává jedna osoba, právě když jsou 

reprezentováni jednou osobou). Kladu si totiž otázku, zda použitý překlad „dav“ je skutečně každým 

množstvím mnohých (jednotlivců). Výše uvedené je opravdovou marginálií v celkovém vysoce 

kladném hodnocení práce. 



Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

Jana Reschová 

Katedra ústavního práva  

 

         

  

 

 

 


