
Posudek k žádosti doc. PhDr. Jarmily Chovancové, CSc.  

na jmenování profesorkou v oboru filozofie 

 

 Doc. PhDr. Jarmilu Chovancovou, CSc. znám více než patnáct let z  řady odborných 

akcí, jako jsou konference, workshopy, setkání kateder právní teorie z České republiky a 

Slovenska nebo z mých studijních pobytů na bratislavské Katedře teorie práva a sociálních 

věd Univerzity Komenského a z jejích studijních  pobytů na naší brněnské Katedře právní 

teorie Právnické fakulty MU.  

 

 S jejím jménem jsem se potkal ale ještě dříve v odborných textech, se kterými jsem 

pracoval při svých odborných aktivitách. Ve své vědecké a pedagogické činnosti se zaměřuji 

vedle teorie práva a sociologie práva také na související právně filosofické otázky. Zde se 

setkávají mé odborné zájmy s odborným zaměřením doc. Chovancové, zejména v tématech 

spravedlnosti v právu, v otázkách rovnosti, sociálního státu, právního státu, legitimity práva a 

dalších. V mé příruční knihovně nalézá své pevné místo několik odborných prací doc. 

Chovancové, k nimž se pravidelně vracím a o nichž bych se chtěl z hlediska hodnocení 

uchazečky více zmínit.  

 

Při psaní své monografie Spravedlnost v právu (1997) jsem vedle jiných 

monografických prací navazoval na práci doc. Chovancové Liberalistické koncepcie 

spravodlivosti (Bratislava 1994). Autorka tuto svou monografii o 51 stranách v následujících 

letech podstatně rozšiřovala, a to i tematicky, až do podoby nynějšího posledního čtvrtého 

přepracovaného a doplněného vydání této vědecké monografie o 179 stranách s názvem 

Liberalizmus verzus komunitarizmus: aspekt spravodlivosti, práva a moci (Bratislava 2012). 

V tomto posledním vydání práce se doc. Chovancová zasvěceně zaobírá jak historickým, tak i 

současným pohledem na spravedlnost, která bývá v právu spojována se základní ideou práva a 

nejvyšší hodnotou v právu. Základ práce tvoří vystižení střetu liberálního, libertariánského a 

komunitaristického pohledu na spravedlnost, jehož vyznění má vztah i k uvažování o 

spravedlnosti v oblasti filosofie práva, ústavního a občanského práva. Autorka ukazuje stav 

diskursu o spravedlnosti v odborné veřejnosti a připomíná, že spravedlnost je dnes stále 

častěji vztahována ke spravedlivé společnosti a sociální spravedlnosti. Právě na sociální 

spravedlnosti autorka ukazuje nesouměřitelnost pohledů krajního libertarianismu, 



představovaného Fridrichem Augustem von Hayekem a Robertem Nozickem, liberálního 

přístupu Johna Rawlse a komunitaristického směru, reprezentovaného Michaelem Sandelem a 

Michaelem Walzerem. Ve vztahu k právu autorka výstižně specifikuje otázky spravedlnosti 

na problematice spravedlnosti civilního procesu a trestního práva, jež poskytuje autorce 

široký prostor pro úvahy o spravedlnosti trestání a trestu smrti. Práce prokazuje nejen 

autorčinu výstižnou filosofickou reflexi otázek práva a moci, ale i její schopnost tuto reflexi 

promítnout do právně filosofických a právně teoretických závěrů. 

 

S druhou prací doc. Chovancové jsem měl možnost se bezprostředně setkat v roce 

2006, kdy jsem byl redakcí Eurokodexu požádán o zpracování recenzního posudku na 

připravované knižní vydání autorčiny Antológie z politickej a právnej filozofie (Bratislava 

2007). Recenzoval jsem potom následně i třetí do tisku připravované rozšířené vydání této 

antologie, která vyšla v roce 2009. V této druhé recenzi jsem uvedl hodnocení, které bylo 

přetištěno na zadní obálku uvedené knihy. V tomto textu se praví: „Promyšleně zpracovaná 

antologie z rozhodujících děl politického a právního myšlení představuje nejen důležitou 

součást vysokoškolské didaktiky, ale je i podnětným impulsem obohacujícím právní a politické 

uvažování budoucích právníků i studujících dalších společenskovědních oborů, ale i širší 

společenskovědní veřejnost, zejména právnickou a politologickou. Publikaci je třeba ocenit 

nejen jako významný příspěvek ke kvalitnější výuce právní a politické filozofie na právnických 

fakultách slovenských a českých univerzit, ale i jako snadno dostupný zdroj informací z této 

vědní oblasti. Práci lze proto doporučit všem těm, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v této 

oblasti vědeckého poznání.“ 

 

Třetí knihu doc. Chovancové v mé příruční knihovně představuje její Filozofia pre 

právnokov (Bratislava 2008), kterou zpracovala společně s doc. Tomášem Valentom. Ve 

druhém přepracovaném a doplněném vydání vyšla pak tato monografická práce znovu v roce 

2012. Jde o systematicky a uceleně zpracovaný výklad jak základních filosofických otázek s 

jejich filosoficko právními aspekty, tak i přehled vývoje filosofického a právně filosofického 

myšlení. V závěru kniha uvádí vybrané filosofické a právně filosofické texty autorů 20. 

století.  

 

 

Uvedené tři autorčiny práce reprezentují hlavní osu vědeckého zájmu doc. 

Chovancové. Dokládají její rozsáhlou znalost právně filosofického myšlení vycházející 



z původních děl analyzovaných autorů. Doc. Chovancová publikuje v domácích a 

zahraničních časopisech na aktuální právně filosofická témata a podílela se jako zodpovědná 

řešitelka na dvou projektech VEGA a jako spoluřešitelka na dalších dvou projektech VEGA. 

 

Doc. Chovancová věnuje velkou pozornost i pedagogickému poslání filosofie. Měl 

jsem vícekrát možnost vyslechnout její přednášky pro studenty na naší brněnské právnické 

fakultě a její vystoupení na konferencích k daným právně filosofickým tématům. Doc. 

Chovancová dokáže ve svých ústních vystoupeních podat právně filosofickou problematiku 

systematicky, výstižně ji odborně i stylisticky vyjádřit, vystihnout její podstatu a zaujmout 

posluchače. Oceňuji její pedagogické a didaktické dovednosti.  

 

Závěrem svého posudku vědecké a pedagogické práce doc. Chovancové shrnuji, že 

doc. Chovancová se svými vědeckými pracemi a dlouhodobým vědeckopedagogickým 

působením na Právnické fakultě Univerzity Komenského významně zasloužila o rozvoj 

filosofie v oblasti právně filosofického bádání. Doc. Chovancová je zformovanou a 

integrovanou vědeckou a pedagogickou osobností a proto doporučuji po úspěšném průběhu 

inauguračního řízení její jmenování profesorkou oboru filosofie. 

 

 

V Brně 20. 2. 2017     

      

            prof.  JUDr.  PhDr.  Miloš Večeřa, CSc. 

 


