
Posudek na bakalářskou práci Jana Venclíka Utilitarismus Jeremy Benthama a otázka individuálních 

práv 

Formální stránka práce 

Předložená práce má celkem 52 stran. Samotný text práce je kromě úvodu a závěru rozdělen do dvou 

kapitol, které jsou dále členěny do podkapitol. Struktura textu je dobře promyšlená a působí 

koherentně. Text samotný je psán čtivým a srozumitelným jazykem. Neoddiskutovatelným kladem 

práce je velmi rozsáhlý poznámkový aparát. Autor správně a systematicky cituje. Po formální stránce 

nemám k práci vážných výhrad. 

Obsahová stránka 

Jak již napovídá název práce, jejím hlavním tématem je výklad Benthamovy kritiky konceptu 

individuálních práv. Struktura práce je logicky koncipována tak, aby tento cíl mohl být splněn. Autor 

nejdříve vysvětluje s odkazem na lockovskou tradici koncept přirozeného práva a poté ukazuje 

způsob, jakým se s ním Bentham na základě svých vlastních filosofických východisek (utilitarismus, 

epistemologie, filozofie jazyka atd.) vypořádává. Práce si ovšem nakonec klade vyšší cíle, protože 

kolega Venclík se v její druhé části pokouší o revizionistické čtení s cílem ukázat, že i v Benthamově 

systému má koncept individuálních práv své místo i mimo kontext platného práva. V tomto 

kontextu přicházejí ke slovu pojmy jako ochrana proti útlaku, bezpečnost a strach, až se zdá, že 

Bentham by mohl být jakýmsi ideovým předchůdcem liberalismu strachu. 

Nejsem odborník na benthamovské debaty, a proto se necítím schopen plně posoudit jednotlivé 

momenty Venclíkovy argumentace obzvláště tam, kde se opírá o znalost sekundární literatury. 

Práce však působí velmi přesvědčivým dojmem a autor v ní prokázal vysokou míru erudice, 

schopnost pochopit a interpretovat obtížné filosofické koncepty a – v neposlední řadě – 

přesvědčivě argumentovat. Nezbývá tedy než autorovi popřát mnoho úspěchů do jeho dalšího 

bádání. 

Práce splňuje (a v mnoha ohledech překonává) nároky kladené na bakalářskou práci, a proto 

nelze než ji doporučit k obhajobě s výsledkem výborným. 
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