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I. 

Výsledky práce 

 

 Obsah a fungování demokracie je v centru státovědného a politologického diskurzu od 

pádu komunismu v roce 1989. Ambicí disertantovou je přispět do tohoto diskursu úvahou 

spojující analýzu teoretického základu moderních demokratických systémů, principu 

suverenity lidu, s analýzou jejich vnitřní struktury, konkrétně pak analýzou stranických 

systémů. V úvodu disertace klade základní otázky, na něž pak v dalším výkladu logicky 

uspořádanou posloupností úvah, faktů a argumentů formuluje odpovědi. Mezi tyto otázky řadí 

(s. 5): „zda lid, jako zdroj moci je zdrojem skutečným, nebo fiktivním, kdo moc lidu 

vykonává a jakou úlohu v těchto procesech hrají politické strany, které můžeme chápat jako 

mimoprávní součást legitimizačního řetězce, avšak zároveň jako subjekty s důležitými 

funkcemi pro fungování politického systému…, jestli je existence politických stran pro 

uplatnění suverenity lidu nezbytná jestli se odpověď na tuto otázku mění v čase spolu 

s proměnami společnosti“.    

 

II. 

Aktuálnost zvoleného tématu 

 

 Aktuálnost zvoleného tématu spatřují ve dvojím ohledu. Důvodem prvním je vztah 

teoretické koncepce principu suverenity a praktické zkušenosti s různými podobami jeho 

fungování ve 20. a na počátku 21. století. Důvodem druhým je proměnlivost podob 

stranického systému v České republice, nové způsoby organizování a působení politických 

stran, současná rezignace politických stran na tradiční programovou, resp. ideovou 

diferenciaci. V tomto smyslu považuji disertaci za součást úsilí humanitních disciplín o 

pochopení smyslu naší stávající dějinné situace.   

 

III. 

Struktura práce – zvolené metody zpracování 

 

 Struktura práce je vedena postupem od obecnějšího, resp. teoretického, ke 

konkrétnějšímu, resp. aplikovanému. Disertant se předně věnuje filosofickým a historickým 

aspektům vývoje evropského politického myšlení, vstupní bránou pro tyto jeho úvahy je pro 

něj Luhmannova teorie sociálních systémů. Po mimořádně zajímavém a čtivým způsobem 

nastíněném období antiky, středověku a renesance, v němž v kontextu tématu disertace 

samozřejmě nemůže chybět postava Marsilia z Padovy (s. 40 a násl.), Bartoluse de 

Sassoferrato, Jeana Bodina (s. 46 a násl.), následuje již rozbor samotné problematiky principu 

suverenity lidu. Metodologicky opět postupuje formou nástinu vývoje základních idejí a 
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paradigmat v klíčových dílech evropského filosofického a politického myšlení: počínaje 

Francise Bacona, přes Thomase Hobbese, Johna Locka až po Jeana Jacquese Rousseaua. 

K úvaze o symbolice Leviathana (s. 56-57) snad krátkou doušku: Bertrand de Jouvenel 

s velikou dávkou originality nominalisticky interpretuje Hobbesovo dílo interpretací rytiny 

z titulní stránky prvního vydání Leviathana: „Dle názoru rozšířeného ve středověku jsou 

skuteční pouze lidé. Tito lidé, a v tom se shodují theologové středověku a filosofové 17. a 18. 

století, společnosti předchází. Oni založili společnost po té, co kvůli hříšné povaze, jak říkají 

theologové, anebo kvůli divoké žádostivosti, jak míní Hobbes, se ukázala být nezbytnou. 

Avšak tato společnost zůstává umělým tělesem; Rousseau to říká výslovně,
1
 a Hobbes, zdá se, 

rovněž, když v titulní rytině prvního vydání nechává zobrazit z lidských těl složeného obra, 

nezastává názor, že by Leviathan vedl vlastní život.“
2
 Připomeňme, že ona rytina je prací 

Václava Hollara a že vznikla po vzájemných konzultacích obou velikánů: vědy a umění.
3
 

Disertant opodstatněně spojuje utváření ideje suverenity lidu s vývojem teorií společenské 

smlouvy. Zamyšlení k samotnému pojmu lid zrcadlí pozitivní kooperaci mezi školitelem a 

disertantem: Doc. Jan Kysela ve své monografii „Ústava mezi právem a politikou. Úvod do 

ústavní teorie“ věnuje právě této problematice mimořádnou pozornost. V této souvislosti je 

pro disertanta tou základní otázka chápání pojmu lid jako fikce nebo reálného politického 

aktéra (s. 73-76). Tuto první část disertace uzavírá autorovo konstatování (s. 94): „Úvahy nad 

suverenitou lidu tak budu v následujícím textu chápat jako úvahy nad projevy suverenity lidu 

ve společnosti demokratické a moderní (I. ČSR) a ve společnosti demokratické a postmoderní 

či postindustriální (současná ČR).“ Ačkoli dle disertanta teorie společenské smlouvy a 

suverenity lidu předpokládají určitou míru homogenity společnosti, zároveň však společnost 

v sobě zahrnuje určitou strukturu parciálních potřeb a zájmů, což nezbytně ústí i do úvah 

institucionálních (s. 95 a násl.). Druhou část teoretických úvah věnuje disertant problematice 

politických stran, jejich sepjetím s kategorií demokracie, jejich diferenciaci, jejich funkcím, 

jakož i systémům politických stran. Aplikační blok disertace, jak bylo již zmíněno, autor 

věnuje vývoji ČSR po roce 1938 až po Mnichov, a dále vývoji ČR po roce 1993. Rozbor 

historických faktů je činěn úhlem pohledu teoretických východisek, tedy hledisky podob 

systému politických stran a uplatnění principu suverenity lidu. Závěr práce shrnuje hledání 

odpovědí na otázky zformulované v úvodu.          

 Disertační práce je výsledkem aplikace řady vědeckých metod, počínaje metodou 

teoreticko-právní a filosofické analýzy až po metodu historickou.    

 

IV. 

Připomínky k textu 

 

 Text samotný neevokuje potřebu zvláštních připomínek. Snad, pro případ další 

odborné práce, bych doporučil disertantovi při přemýšlení nad obsahem a smyslem 

základných děl vynikajících filosofů, či státovědců se neomezit pouze na poukaz na jejich 

interpretace (jakkoli autoritativní), nýbrž pracovat i s původními texty těchto autorů (kupř. 

v disertaci jde o díla Pufendorfa, Marxe a dalších).    

 

V. 

                                                 
1
 J.J. Rousseau, Du contracte social ou principes du droit politique. Cit dle českého překladu: O společenské 

smlouvě neboli o zásadách státního práva. In: J.J. Rousseau, Rozpravy. Praha 1977, s. 257: „Ostatně i když je 

umělé vládní těleso dílem jiného umělého tělesa (politického tělesa a společnosti – pozn. P.H.)“  
2
 B. de Jouvenel, Pouvoir. Histoire naturelle de sa croissance. 1969. Cit. dle německého překladu: Über die 

Staatsgewalt. Die Naturgeschichte ihres Wachstums. Freiburg im Breisgau 1972, s. 60.    
3
 Viz R. Brandt, R. Das Titelblatt des Leviathan. In: W. Kersting (Hrsg.) Thomas Hobbes: Leviathan oder Stoff, 

Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staat. Berlin 2008, s. 25 a násl.; K. Brown The Artist of 

the Leviathan Title-Page. The British Library Journal, 4, 1978, s. 24-36.)  
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Jazyková a grafická úroveň 

 

 Práce je koncipována čtivým, zajímavým, přístupným způsobem. Má v sobě potenciál 

zaujmout čtenáře i svým jazykem. Prosakuje jí zájem autora o zvolené téma. Graficky je pak 

disertace podána přehledně a systematicky. 

 

VI. 

Otázky k obhajobě 

 

 Řada významných autorů se v současnosti věnuje krizi moderního státu (Klaus Roth, 

Wolfgang Reinhard, Josef Isensee, Martin van Creveld, Niall Ferguson, Eduard Barány, 

Jadwiga Staniszkis a další). Ilustrativně lze uvést jejich konstatování – Wolfgang 

Reinhard: „moderní stát, jenž se vyvinul v průběhu mnoha staletí v Evropě a evropskou 

expanzí rozšířil do celého světa, již nadále neexistuje“,
4
 Jadwiga Staniszkis: „mýtus státu 

jako enklávy, která nejúplněji vyjadřuje naději na racionalizaci sociálního života, se 

vyčerpal“.
5
 Jsou-li tyto reflexe relevantní, otevírá se tím nejen otázka o relativitě 

suverenity státu, nýbrž i suverenity lidu? 

 Pojem lid je spjat s představou společnost identifikujícího a homogenizujícího, či 

utvářejícího momentu. Ve své době tento moment pojmenoval Mirabeau, či Sieyes. Čím 

je v současnosti této moment?  

 

VII. 

Závěry 

 

 Autor ve své disertační práci prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru, 

osvědčil přehled v relevantní odborné literatuře, schopnost vědecky pracovat, třídit, 

uspořádat analyzovanou materii a kriticky ji hodnotit. 

 Práce splňuje požadavky kladené na disertační práce v daném oboru, práci doporučuji 

k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertačních prací. 

 

 

V Brně, dně 29. dubna 2016 

 

 

      Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. 

 

 

 

                                                 
4
 W. Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den 

Anfängen bis zur Gegenwart. 3. Aufl.,München 2002, s. 535. 
5
 J. Staniszkis, O wladzy i bezsilności. Cit. dle českého překladu: O moci a bezmoci. Brno 2009, s. 121. 


