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Svá doktorská studia zahájil Juraj Laššuth již v roce 2008 a své studijní povinnosti tehdy plnil 

vzorně podle studijního plánu. Zapojil se úspěšně do vědecké práce ústavu a několik let byl 

pracovníkem Centra globálních studií. Státní doktorskou zkoušku složil v roce 2012 a pak se 

věnoval pomalu a jistě dokončování své disertační práce. Měl již za sebou pozoruhodné 

výsledky badatelského úsilí, jež měly poměrně široké rozpětí a sahaly od čistě filozofických 

úvah po analytické texty věnované krizovým momentům světové politiky, ale vždy 

prohlubovaly téma jeho disertace. Publikoval v tomto ohledu řadu pozoruhodných textů, které 

prozrazovaly velké teoretické zaujetí, solidní znalosti i pronikavou originální mysl. V časopise 

Mezinárodní vztahy tak vydal dva články v roce 2010 Hľadanie strateného realizmu. 

Porovnanie Morgenthauovho a Kantovho politického myslenia a Právo národů Johna Rawlsa: 

Kantovskou stopou ku klasickému realizmu. V Politologickém časopise v roce 2011 článek 

Kríza politickej sféry. Pokus o koncept. Poté přispěl do kolektivní monografie Machiavelli 

mezi demokracií a republikanismem kapitolou Machiavelli a omezení konfliktu (2011) a do 

knihy Crisis Situations in the Czecho-Slovak Context after 1989 napsal část Brave New World? 

Publikoval také dvě recenze ve Filosofickém časopise knih O. Suši Globalizace v sociálních 

souvislostech současnosti a Karla B. Müllera Evropa a občanská společnost: Projekt evropské 

identity. Vedle dalších menších věcí a přednášek.  

  

Disertace Pojatie politiky v realistickej tradícii teórie medzinárodných vzťahov shrnuje řadu 

těchto článků v pozoruhodné syntéze, která prozrazuje schopnosti autora osvojit si rozsáhlé 

znalosti z dějin filozofie a politického myšlení, vstoupit takto vybaven tvořivým způsobem do 

soudobých diskusí v teorii mezinárodních vztahů a prezentovat originální argumentaci, jež 

polemizuje se zavedenými výklady.  Tématem disertace je realistická teorie mezinárodních 

vztahů, ale Juraj Laššuth se pouští navíc do úvah o její filozofické fundaci. Řadí se tak ke 

skupině badatelů, kteří oživují zájem o klasický realismus v podání Hanse Morgenthaua a méně 

se zajímají o pozdější čistě vědeckou formulaci této teorie. Sporným bodem se stávají 

antropologické a normativní předpoklady realistické teorie mezinárodní politiky, které ve 

vědecké teorii nemají místa. Juraj Laššuth se tak hlásí k etickému realismu a dokonce se 



pokouší nabídnout vlastní teoretickou perspektivu, jak takový etický realismus v pojetí politiky 

chápat.   

 

Svého cíle autor dosahuje postupným výkladem různých polemik ve čtyřech kapitolách. 

V první kapitole je tématem právě význam antropologických, filozofických, metafyzických a 

také teologických předpokladů pro pochopení politického jednání. Juraj Laššuth zde vychází 

z úvah Carla Schmitta, podle něhož všechny teorie politického jednání lze nakonec svést ke 

konfliktu dvou antropologií, podle jedné je člověk „v podstatě“ dobrý, podle druhé naopak zlý.  

Schmitt je konfrontován s Kantem a autorovi se daří předvést jejich polemiku s velkým 

pochopením, bez zjednodušujích tezí, přičemž odhaluje řadu styčným bodů v jejich pozicích. 

Přitakává ovšem Morgenthauově představě o „mísení dobra a zla“ v jednání člověka.  Politika 

tak nemůže nabídnout žádné „konečné řešení“, ale realisticky se z ní stává oblast konfliktů a 

sporů, kde se jen prozatímně rozhoduje o posledním smyslu lidských hodnot. Ve snaze 

odmítnout zjednodušenou polarizaci obou teoretiků však autor dospívá až k přepjatým 

formulacím. Dozvídáme se třeba, že tito myslitelé jsou považováni za zakladatele protikladních 

tradic v teorii mezinárodních vztahů: idealismu a realismu, ačkoli jejich „východiska a záměry 

jsou si velmi podobné.“  Záměry snad v mnohém ano, jak autor ukazuje, ale jejich teoretická 

východiska podobná nejsou. Kantův transcendentalismus a univerzalismus rozumu Schmitt 

zásadně odmítá. Lidské dějiny podle něj sice vykazují jistou tendenci, ale to je tendence k 

depolitizaci a neutralizaci politična, přičemž přechody od jedné centrální oblasti politických 

konfliktů v druhou jsou kontingentní a hlavně neprosazuje se v nich žádný obecný rozum, ani 

společné dobro, ani boží láska. V tom je mezi Kantem a Schmittem nebetyčný rozdíl. V druhé 

kapitole se autor věnuje otázce vědeckosti v pohledu na politické jednání a rozvíjí polemiku 

mezi Morgenthauem a Weberem, která je rovněž pronikavá a v mnohém originální. Ve třetí pak 

autor navazuje na dosavadní výklad a rozvíjí vlastní formulaci tragické vize politiky, která se 

stává sférou lidského jednání, kde se řeší permanentní krizovost lidské existence. Politika je tak 

pojímána jako svého druhu centrum lidského jednání, v němž se nejen identifikují zájmy 

společné a kolektivní, ale také se vede spor o poslední hodnoty, které mají utvářet lidské 

společenství. Poslední kapitola se jakoby přiblížila k tématům amerického republikanismu a 

uvádí polemiku mezi Morgenthauem a Kissingerem o vztahu vnitřní a zahraniční politiky 

v realistickém podání. Lze říci, že rovněž zde autor osvědčuje solidní znalost, pronikavý úsudek 

a dospívá k neotřelým poznatkům ve snaze odmítnout zavedená tvrzení.  Tento přechod 

z prostředí německé filozofie k americkému republikanismu však podle mého soudu 

představuje pro disertaci větší oříšek, než se zdá z autorova výkladu.  K tragické vizi politiky 



je autor veden právě studiem německého kontextu a teoretiků, kteří z něho vycházeli. Avšak 

má být příkladem civilizačního vývoje zrovna německá otázka, včetně historických krizí, 

k nimž vedla? Mají se teoretickým východiskem našich úvah o politickém jednání a světovém 

řádu stát teoretické reflexe německých historických krizí? S větší přesvědčivostí bych naopak 

mohl tvrdit, že Spojené státy a jejich republikánský vývoj je vzorový pro světovou civilizaci. 

Juraj Laššuth možná zůstal příliš vězet v německé teoretické sebestřednosti, když zdůraznil 

právě tento historický kontext politického myšlení. 

 

Závěrem bych ovšem rád uvedl, že disertace Juraje Laššutha je dílo teoreticky pronikavé a 

splňuje všechny požadavky kladené na doktorskou práci. Doporučuji ji proto k obhajobě 

s klasifikací výborně. 

 

 

Doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.     V Praze dne 10. 8. 2016 

 


