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Posudek oponenta na rigorózní práci PhDr. Mgr. Vojtěcha Bellinga, Ph.D., „Pojem 

suverenity u Thomase Hobbese a Samuela Pufendorfa a jeho role v konstituci moderního 

pojetí státu“ 

 

Vojtěch Belling sepsal a obhájil na PF UK v Praze diplomovou práci s názvem „Pojem 

suverenity u Thomase Hobbese a Samuela Pufendorfa a jeho role v konstituci moderního 

pojetí státu“, kterou nyní předkládá jako práci rigorózní. Následující řádky budou věnovány 

posouzení, zda jeho dílo odpovídá parametrům rigorózních prací. 

Začněme formálními charakteristikami, které jsou patrné na první pohled. Rozsah 

práce je těžko určitelný, a to ze dvou důvodů. Jednak autor nedodržel předepsanou normu 

třiceti řádků na stránku (tzv. normostrana), jednak takřka každá strana práce obsahuje 

množství poznámek zabírajících pravidelně třetinu až polovinu jejího rozsahu (někdy i více). 

Vlastní text práce tvoří zhruba 70 hustě popsaných stran, cca 10 stran představuje seznam 

primárních a sekundárních pramenů, ostatek připadá na tzv. povinné náležitosti kvalifikačních 

prací. Glosarium je vedeno důkladně – většinou obsahuje odkazy na zdroje a související 

práce, mnohdy přímo citáty z děl filozofů v originálu (při spornosti textu nebo jeho překladu). 

Přes značný rozsah poznámek se glosarium nezdá být nadbytečné, ale funkční. 

K požadovanému rozsahu práce tedy lze shrnout, že není jisté, zda byl autorem splněn, ledaže 

by došlo k součtu všech řádků. Je ale otázkou, jestli by se v takovém případě formální 

hlediska přehnaně nenadřazovala hlediskům obsahovým.  

Zaměříme-li se na jazykovou úroveň práce, nelze než konstatovat, že vcelku obstojí. 

Rušivě působí notorické slovo „jakkoli“, které se vyskytuje v každém druhém souvětí. 

Důsledkem jeho častého užívání je relativizace autorových stanovisek, která mate čtenáře. Na 

více místech práce je patrné, že autor text různě doplňoval a přepracovával a že přitom 

neprovedl korekturu. I tady platí, že větší důkladnost se určitě vyplatí. 

Pokud jde o autorem použité zdroje, jejich seznam (jak primárních, tak sekundárních) 

je úctyhodný. Nelze se však ubránit dvěma pochybnostem. U velmi starých knih z 16. a 17. 

století by oponenta zajímalo, kde je autor studoval, resp. jak se k nim dostal. Další otázka, 

kterou by měl autor zodpovědět je: proč v záplavě cizí literatury úplně chybí česká produkce 

(např. práce Z. Neubauera, M. Znoje, J. Přibáně, V. Pavlíčka, J. Baroše). Autor pomíjí i 

některé základní práce do češtiny přeložené (např. Jellinek, G.: Všeobecná státověda. Praha 

1906.). 

Na řadu přichází obsah práce. Práce se věnuje položení základů teorie suverenity na 

prahu novověku především v dílech J. Bodina, T. Hobbese a S. Pufendorfa. V úvodu práce 
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autor vysvětluje, že soudobá proměna světa, která zasáhla i pojem suverenity, nás nutně 

přivádí ke kořenům – k výzkumu „klasického“ pojmu suverenity, a to z hlediska jeho právně 

filozofického ukotvení. Tento záměr pak autor realizuje v následujících třech kapitolách 

práce. V nich postupně představuje pojetí suverenity u výše zmíněných filozofů v širším 

kontextu jejich učení. Objasňuje, do jaké míry tito myslitelé navazují na středověké představy 

a v čem spočívá jejich vlastní přínos. Při charakteristice koncepce suverenity u Hobbese a 

Pufendorfa klade autor zvláštní důraz „na zhodnocení vztahu mezi pojmem osoby a 

suverenity“. Vysvětluje, že „pojem suverénní moci je nezbytným předpokladem existence 

jednotného a jednotně interpretovaného práva a právních norem v situaci, kdy neexistuje 

společně sdílená náboženská víra s jednou církevní interpretační autoritou“. Značnou 

pozornost autor věnuje vypořádání se s pluralitou výkladu Hobbesova učení a otázce 

ovlivnění Pufendorfa Hobbesem. Svá stanoviska autor shrnuje v závěru a zde naznačuje i 

další vývoj chápání pojmu suverenity. 

Jak zhodnotit autorovy závěry? Samozřejmě, že je možné dojít i k jiným výsledkům. 

Například nezdůrazňovat tolik návaznost počátků novověkého myšlení o státu na středověké 

koncepce. Jak píše B. Tomsa v knize Kapitoly z dějin filosofie práva a státu, „princip státní 

suverenity byl středověku neznámý. Jeho uznání stály v cestě hlavně dvě síly: jednou byla 

církev, druhou říše“. Stát je také pro hlavní proud novověkého myšlení institucí světskou, 

nefungující pod boží nebo církevní kuratelou. Při mnohosti výkladů Hobbesova díla je možné 

dospět k úplně protichůdným řešením. Takže jde hlavně o argumentační zdatnost a míru 

přesvědčivosti příslušného autora. Ty, mám za to, Belling osvědčil ve vrcholné míře. 

Co tedy Bellingově práci schází? Myslím si, že jí chybí vysvětlení moderního pojetí 

státu a přínosu zkoumaných učení k němu – tzn. to, co autor slibuje přímo v názvu. Myšlení 

počátku novověku se utvářelo v úzké souvislosti s reálným vývojem, neslo jeho stopu a ten 

pak zpětně ovlivňovalo. Toho jako by si autor ponořený do myšlenkových konstrukcí 

částečně nevšiml. V rámci tohoto myšlení vzniká abstraktní pojem státu „jako entity oddělené 

od personálního substrátu“, která je nadaná suverénní mocí a prosadí se v praxi „nejen vůči 

papeži a císaři, ale také vůči mocným poddaným“ (J. Kysela). V tomto poznání spočívá hlavní 

přínos tohoto myšlení. 

Celkově lze říci, že práci by nezaškodila menší autorská revize. Má-li být obhájena 

jako práce rigorózní, oponent očekává přesvědčivé vyvrácení svých námitek. 

 

 

Praha, 4. února 2015                                                Doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 


