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Sociálna a politická filozofia sa zdala byť v prvej polovici dvadsiateho 

storočia viac menej marginálnou záležitosťou, akoby všetko podstatnú 

už bolo povedané Hobbesom, Kantom, Hegelom alebo Marxom. To isté 

platí aj o filozofii práva. Filozofický výskum sa orientoval temer výlučne 

na problémy antropológie, teórie poznania, teórie vedy, na semiotiku. 

V druhej polovici 20. storočia sa situácia mení. Predovšetkým 

v anglosaskom prostredí sa sociálna filozofia a filozofia práva stáva 

aktuálnou a myšlienkové výkony jej predstaviteľov J. Rawlsa, R. 

Nozicka. M. Walzera a R. Dworkina (ako aj mnohých iných)  sa dostali 

do centra pozornosti nielen filozofov, ale aj právnikov a politológov a 

politikov. Problematika nastolená spomenutými mysliteľmi totiž 

presahuje číru filozofiu, ide o reakciu na aktuálne problémy, ktorým 

čelia liberálno-demokratické politické systémy v súčasnosti. 

Monografia doc. J. Chovancovej „Liberalizmus versus komunitarizmus“ 

(2012) je dôkladne premysleným uvedením do problematiky nastolenej 

uvedenými mysliteľmi.  

Autorka monografie rieši problém spravodlivosti nielen v čisto 

filozofickej rovine, ale aj v trestnom a občianskom práve. Podnetne 

uvažuje o probléme občianskej neposlušnosti, právneho štátu a jeho 

princípov, ako aj otázku statusu právneho štátu v Slovenskej 

republike. Osobitnú pozornosť venuje rozboru filozofických a právno-

teoretických princípov nezávislého súdnictva a princípu vymožiteľnosti 

práva.  

Prínos monografie spočíva tiež v analýze filozoficko-právnych súvislosti 

pri riešení problematiky sociálnej spravodlivosti, slobody a rovnosti. 

Všíma si aj vzťah princípov spravodlivosti a trhového mechanizmu ako 

systému rozdeľovania výnosov a bremien. Koncentruje sa na riešenie 

problematiky distributívnej spravodlivosti, ktorá je terčom kritiky 

liberalizmu zo strany komunitarizmu. Dospieva k poukázaniu na 

skutočnosť, že musí ísť nielen o distribúciu bohatstva a moci, ale aj 

sociálnych hodnôt, akými sú vzdelanie, práca, voľný čas a pod. Otázku 

spoločenských hodnôt považuje za jednu z kľúčových pri úvahách o 

forme spolužitia v každej spoločnosti. Na druhej strane však vidí aj 

potrebu nezanedbať liberalistický kontext emancipácie človeka v 

dôraze na mieru jeho zodpovednosti a spoliehanie sa na seba samého v 

rámci trhových vzťahov ako podmienok uplatnenia jedinca v 



spoločnosti. Stanovisko doc. Chovancovej je kritické tak vo vzťahu k 

jednostrannostiam liberalistických ako aj komunitaristických 

prístupov a vyjadruje potrebu akceptovať riešenie uvedených 

problémov v komplexnom rámci. Doc. Chovancová je zároveň aj 

editorkou a spolueditorkou niekoľkých antológií filozofických textov, 

ktoré sa rozsiahlo používajú na právnických fakultách. Nejde však len 

o referovanie o diskusie, ktorá sa odohráva „kdesi inde“. Pre myslenie 

J. Chovancovej je charakteristické úsilie vidieť problematiku nastolenú 

v spore liberálov s komunitaristami v konkrétnych kultúrno-

historických súvislostiach a teda predstaviť ju aj ako „našu“ 

problematiku. Za dôležité považujem aj to, že doc. Chovancová 

zmienenú problematiku konkretizuje na rovinu práva a berie do úvahy 

nielen názory filozofov ale aj názory právnikov. Takéto prepájanie 

„diskurzov“ považujem za významný prínos, pretože je faktom, že 

komunikácia medzi filozofmi a teoretikmi práva je stále ešte 

nedostatočná. To je dôležitý moment. Publikácie doc. Chovancovej 

majú široký hlas, o tom svedčí množstvo citácií. O vplyve jej publikácií 

svedčí aj to, že sú používané na právnických fakultách na úrovni 

primárnej literatúry. Publikačná činnosť doc. Chovancovej je rozsiahla, 

treba oceniť široké spektrum časopisov, v ktorých publikuje.  

Oceniť je potrebné aj pedagogickú činnosť doc. Chovancovej. Súdiac 

podľa jej doktorandov doc. Chovancová ovplyvňuje spôsob myslenia 

mladšej generácie právnikov.  

Záver. Po posúdení rozsiahleho spektra aktivít doc. Jaramily 

Chovancovej som prišiel k záveru, že jej dielo spĺňa všetky kritériá, aby 

bola nositeľkou vedecko-pedagogického titulu profesor v odbore 

filozofia.  

 

Prof. František Novosád, CSc.,  

Filozofický ústav SAV  

Bratislava  

24.II. 2017 


