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Cílem práce je podle Martina Kolouška (dále autor) „ověřit hypothesu, že v Hobbesově 

Leviathanu lze nalézt kořeny liberalismu“ (s. 1). Domnívám se, že práce v tomto základním 

cíli selhává a neměla by býti obhájena. Níže představím základní strukturu práce a následně 

mé námitky jak obecného, tak partikulárního charakteru. 

 

Autor nejprve stručně představí své chápání pojmů svoboda, stát a liberalismus (s. 3-8). 

Následně se věnuje rozboru hlavních pasáží Hobbesova Leviathana, zejména jeho druhé 

knihy (s. 9-20). Třetí kapitola (s. 21-28) pak shrnuje základní myšlenky Hobhousova spisu 

Liberalism (1911, česky 1914). Čtvrtá kapitola se snaží vyrovnat se zdánlivým protikladem 

svobody a politického závazku (s. 29-34). Pátá kapitola se věnuje již samotnému hledání 

„kořenů“ liberalismu v Hobbesově spise (s. 35-40). 

 

Obecné námitky: 

 „Hledání kořenů“ může být relevantní filosofický výkon, nicméně vyžaduje obecné 

seznámení se s relevantní sekundární literaturou (např. Galston, Gray, Gaus, Rawls, 

Skinner, aj.) a náležité vymezení konceptu, jehož kořeny jsou hledány. V tomto 

případě podle mne Hobhousův spisek zcela selhává a je otázkou, proč byla zvolena 

zrovna tato kniha, když dvacáté století (zejm. v dekádách po publikaci A Theory of 

Justice) nabízí mnohem komplexnější pohledy na myšlenky liberalismu. Navíc i u 

Hobhouse by bylo podle mne vhodnější zabývat se např. The Metaphysical Theory of 

the State (z roku 1918), kde se najde více styčných bodů s Hobbsovým přístupem. 

 Ve výsledku se Hobbes a Hobhouse názorově neprotnou – oba dva píší o jiném státě a 

hlavně z jiného úhlu pohledu. Autorův důraz, že Hobbes zdůrazňuje roli zákona (s. 

39), je zbytečný, protože mezi klasickými autory teorie společenské smlouvy snad 

nenajdeme nikoho, kdo by ve výsledku roli zákona nezdůrazňoval. Výsledné „hledání 

kořenů“ tak má pouze velmi vágní výsledky, kterých by bylo dosaženo de facto u 

kteréhokoli teoretika společenské smlouvy včetně Rousseaua. 

 Paradoxně se autor nepříliš věnuje samotné struktuře společensko-smluvní teorie, 

která by s důrazem na svobodný souhlas mohla sloužit jako základ liberálním teoriím 

(nalezl jsem jen stručný odstavec na str. 36-37). 

 Třetí kapitola věnovaná Hobhousovi není ani rozborem, je spíše jen parafrází či 

obecným shrnutím základních myšlenek bez jakékoli argumentace či kritického 

odstupu (zejm. s. 21-27). 

 Z kapitol, které mají za cíl vyložit základní koncepty (I.1-3), není nakonec autorem 

užívaný význam patrný; zároveň není jasné, jaký je vztah těchto kapitol 

k následujícímu referátu Hobbese a Hobhouse (jako ostatně zůstává nejasné, zda 

Hobbes a Hobhouse rozumí pojmem svobody jeden a týž koncept).  



 

Partikulární námitky a otázky: 

 Autor nikde nepodá výklad klíčové Hobbesovy argumentace, že strach není překážkou 

svobody, resp. svobodného uzavření smlouvy (např. s. 5). 

 Dvě otázky položené na s. 6 „Proč existuje stát?“ a „Proč se jednotlivec musí podrobit 

jeho vůli?“ rozhodně nejsou otázkou jednou a případné odpovědi mohou být zcela 

odlišné. Velmi obezřetně bych v tomto kontextu zacházel se Všeobecnou státovědou 

vydanou v r. 1906. Rozhodně je podle mne náležité zohlednit moderní diskusi o 

politickém závazku ve dvacátém století.1 

 Jakou povahu má „nutnost“, kterou se podle Hobbese rodí stát (s. 9)? 

 V čem přesně spočívá „rovnost“ všech lidí v přirozeném stavu? Autor tuto rovnost 

vykládá jako axiom, avšak Hobbes poskytuje vlastní argumentaci pro různé rovnosti 

lidí v přirozeném stavu. 

 Pokud má člověk v přirozeném stavu „právo na všechny věci“ (L XIV.6) a suverén je 

vždy člověk nebo skupina lidí, co se tedy aktem smlouvy předává (žádné právo to být 

nemůže, protože každý má právo na vše)? Tuto podstatnou část smlouvy autor nikde 

nevysvětluje. 

 Stejně tak zůstává nevysvětleno, proč Hobbes „i strachem vynucené úmluvy považuje 

za platné“ (s. 16, dále také 31)? 

 Není pravda, že „jediný případ, kdy má jednotlivec právo na odpor, považuje Hobbes 

situaci, kdy stát usiluje o život jednotlivce“ (s. 29). Právo na odpor je komplexnější 

(srov. zejm. L XXI.15-16, 21). 

 Při diskusi o svobodě (s. 29-31) je třeba rozlišovat mezi svobodou v přirozeném stavu 

a svobodou politickou, která má různé aspekty (viz L XXI.6).  

 Rozlišení „in foro interno“ a „in foro externo“ rozhodně neoperuje s pojmem 

„svědomí“, na který autor odkazuje do odstavce L XXIX.7. Ačkoli je přesný význam 

tohoto rozdílu nejasný, závazek in foro interno rozhodně nijak neimplikuje vztah ke 

svědomí. 

 Na s. 38 autor pouze přejímá závěr Straussovy interpretace, která však vyžaduje 

vlastní podrobnou interpretaci celého textu. Celý závěr o demokratickém jádru 

Leviathana tak visí ve vzduchoprázdnu bez patřičné opory v textu. 

 

Práci bohužel musím považovat za nezdařenou a nedoporučuji k obhajobě. 
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