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Posudek oponenta na diplomovou práci Martina Kolouška „Fenomén spravedlnosti 

v soudobém právním myšlení v kontextu s hellénskou filosofií“  

 

Martin Koloušek sepsal a k obhajobě na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 

předkládá diplomovou práci nazvanou Fenomén spravedlnosti v soudobém právním myšlení 

v kontextu s hellénskou filosofií. Jedná se o dílo důkladné a podnětné, zejména proto, že je 

vystavěno na základě studia primárních pramenů. Současně ale také vzbuzuje některé otázky 

koncepční povahy. 

Jde o to, co je vlastně autorovým cílem. Z názvu plyne, že autor bude pojednávat o 

různých koncepcích spravedlnosti v současné právní filozofii a hledat stopy antického 

myšlení v ní. Nabízelo by se – jako možná alternativa – i provedení komparace antických a 

moderních přístupů ke spravedlnosti, pokud by se poněkud modifikoval název práce. Místo 

toho autor nabízí dvě v podstatě samostatná historicko-filozofická pojednání o spravedlnosti 

(první z antiky, druhé z moderní doby), k nimž neorganicky přidává kritiku soudobého 

právního státu (netvrdím, že nepravdivou). 

Odhlédneme-li od této vady a čteme-li práci jako tři samostatné stati, kterými asi také 

původně byly, zjistíme, že práce celkem obstojí. Jsou zde představeny úvahy řeckých filozofů 

o spravedlnosti, ukázáno řecké myšlení v jeho pluralitě a variabilitě. V další části jsou 

rozebírána díla významných soudobých právních filozofů zabývajících se spravedlností. 

Autor se přitom soustřeďuje na samotné myšlenky a koncepce jednotlivých filozofů a 

upozaďuje vliv různého sociálního a politického kontextu na představy o spravedlnosti (např. 

rozdíly antické a moderní demokracie). Třetí část je legitimní kritikou současného právního 

státu se závěry, s nimiž se lze ztotožnit. Problematický se ale jeví autorův předpoklad: čím 

více demokracie, tím více spravedlnosti. 

Kritizovatelná jsou na práci i některá dílčí stanoviska autora: 

1) na s. 10 je zkreslen rozdíl mezi morálkou a mravem, 

2) o Sókratovi (s. 24) a Platónovi (s. 29) lze těžko říci, že byli právními pozitivisty, 

3) výklad Sókratova konce (s. 22) je překombinován (ve skutečnosti Sókratés dodržel 

zákon, protože uznával jeho autoritu – měl jej za odlesk přirozeného práva), 

4) nevyužity zůstaly četné práce Tomáše Sobka, ty mohly autorovu argumentaci 

prohloubit nebo i posunout. 

Celkově lze říci, že i přes uvedené vady je práce v mnoha směrech nadstandardní 

(obsahově, formálně, nikoli jazykově). Oponent ji doporučuje k obhajobě před příslušnou 
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komisí pro obhajobu diplomových prací. Známku navrhne až v závislosti na průběhu 

obhajoby. 
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