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Student představil hlavní otázku své bakalářské práce, zda lze v díle
Tomase Hobbese vysledovat kořeny liberalismu. Práci rozčlenil na
kapitoly: nejprve vysvětlil pojmy (společenská smlouva, přirozený
stav, přirozený zákon), dále jaké prvky považuje Hobbes za klíčové
(důraz na svobodu jednotlivce), dále samostatná komparace zdánlivé
opozice svobody a státu, z níž plyne závěr, že stát je pro skutečnou
svobodu jednotlivce důležitý; dále hledání kořenů liberalismu v díle
Hobbese se závěrem, že stát je založen na právním aktu (uzavření
smlouvy), ale občan má právo bránit svůj život proti státu; závěr celé
práce: popis právního vzniku státu podle Hobbese a teze podporující
„kořeny liberalismu“, že stát si nemůže nárokovat život jednotlivce.
Vedoucí práce, dr. Jinek, zdůraznil pozitiva: Práce nezkoumá
Hobbesovo dílo jako uzavřenou summu tezí, ale snaží se ukázat, že
liberalismus sám je otázkou. Student zvolil zajímavou metodu: vzal
si zralé dílo Leviathan a proti němu postavil dílo ne ryze filosofické.
Z toho plyne opodstatněná otázka, jak chápat liberální myšlenkové
dědictví. Návrh hodnocení: velmi dobře.
Oponent, dr. Jirsa, potvrdil opodstatněnost závěru BK. Práci však
chybí jasný kritický výkon a text trpí řadou nedořešených otázek,
které oponent vyjmenoval a jsou vypsány v posudku. Návrh
hodnocení: neprospěl.
Diskuse:
Oponent: Proč byl zvolen právě Hobbes a Hobhouse?
MK: Nechtěl srovnávat Hobbese s autorem z počátku liberalismu. To
je příliš obvyklé.
Oponent: Proč nečerpal ze sekundární literatury 20. st.? 
MK: Chtěl Leviathanu (záměrně ne Liberalismu) ukázat „nenápadné
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zrcadlo“ Hobhousovým textem.
Oponent: Závěry obou autorů se zcela míjejí.
MK: Souhlasí.
Oponent: Jaká je role strachu u Hobbese? 
MK: Strach není překážkou svobody, smlouvy uzavřené pod tlakem
strachu jsou platné. Tato otázka se dobově nezpochybňuje.
Oponent: Jaký smysl má pro suveréna získat všechny věci, když
počáteční stav toto zahrnuje?
MK: Sebevláda je delegována na suveréna.
Vedoucí: V čem tedy spočívá liberalismus, když se shodneme, že ani
Hobbes není liberální autor, ani Hobhouse, jak se definuje? 
MK: Právo ve státě je pro oba autory na prvním místě.
Dr. Palkoska: K takovému závěru lze dojít u kteréhokoli teoretika
společenské smlouvy.
Vedoucí: Kořeny liberalismu tkví v moderním pojmu státu, a ten razí
poprvé Hobbes.
MK: Ano, místo Hobhouse šlo zvolit jiného autora, ale Hobbese a
jeho teorii společenské smlouvy by bylo třeba zvolit vždy.
Závěr komise: dobře
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