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Oponentský posudok 

na vymenovanie doc. PhDr. Jarmily Chovancovej, CSc., za profesorku  

pre vedný odbor filozofia 

 

Filozofia práva bola po stáročia doménou filozofov. Stačí pripomenúť mená Tomáša 

Hobbesa, Jeana Jacquesa Rousseaua, Immanuela Kanta či Georga Wilhelma Friedricha Hegela. 

19. a 20. storočie prinášajú zmenu, filozofia práva sa stáva predmetom intenzívnej pozornosti 

právnikov. Na mape vedy sa objavujú spojenie vedy občianskeho práva a právnej filozofie 

reprezentované osobnosťami Carla Friedricha von Savigny či Rudolfa Jheringa, trestného práva 

a právnej filozofie, spomeňme Gustava Radbrucha alebo Arthura Kaufmanna, verejného práva, 

predovšetkým ústavného a právnej filozofie, reprezentované Františkom Weyrom, Hansom 

Kelsenom či Robertom Alexym, objavuje sa i modus výlučnej právno-filozofickej orientácie, 

spomeňme Alfa Rossa, Herberta Harta, Ronalda Dworkina, Ralfa Dreiera alebo Josepha Raza. 

Žiaľ, len ojedinele sa k tomuto „chóru“ dnes pripájajú extraneovia, všeobecní filozofi (napr. 

Foucault, Derrida, Habermas či Luhmann), o to je ich hlas vzácnejší a dôležitejší. Pripomeňme, 

že každý z týchto prístupov má svoje opodstatnenie a každý prináša svoj špecifický pohľad na 

právo. V slovenskom, prípadne českom filozofickom prostredí je v súčasnosti minimum 

kolegov, ktorí venujú sústredenú vedeckú a pedagogickú pozornosť právu. Táto skutočnosť 

predstavuje negatívum, pretože často chýbajú osobnosti, ktoré dokonalou orientáciou                 

v obidvoch prostrediach sú pripravené sprostredkovať ich intenzívny dialóg. V slovenskej 

filozofii práva tento deficit úspešne a trpezlivo odstraňuje doc. Chovancová.  
 

Meno doc. Chovancovej asociuje dve veľké témy, ktoré sprevádzajú jej vedeckú 

aktivitu a ku ktorým predložila odbornej verejnosti významné práce. Prvou je problematika 

spravodlivosti, v ktorej sa v ohnisku úvah ocitá konfrontácia Kantovej koncepcie                       

s koncepciami kľúčových osobností morálnej a sociálnej filozofie predchádzajúcich 

štyridsiatich rokov (Rawlsa, Nozicka, Dworkina, Hayeka a ďalších). Druhou je potom 

konfrontácia filozofického liberalizmu a komunitarizmu. Tieto témy sú prítomné                        

v Chovancovej monografiách i vedeckých štúdiách a článkoch. Za všetky na tomto mieste 

pripomínam jej vedeckú monografiu „Liberalizmus verzus komunitarizmus: aspekt 

spravodlivosti, práva a moci. Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava 2012“. 

Svojou úrovňou, koncepčnosťou, je táto monografia doc. Chovancovej z roku 2012 

porovnateľná s obdobnými monografiami v zahraničí. Na okraj týchto veľkých Chovancovej 

tém dve stručné poznámky:  
 

Filozofická analýza problematiky spravodlivosti u nej presahuje rámec všeobecnej 

filozofie a vyúsťuje do právnych aplikácií, či dôsledkov, a to napr. pre oblasť trestného práva 

(odkazujem na tomto mieste na Chovancovej vedeckú štúdie venované problematike 

spravodlivosti v trestnom práve). 
 

Impulzom pre ďalšie „kolo“ intenzívnych debát či polemík na tému spravodlivosti         

v rokoch 80-tych a 90-tych minulého storočia sa stala teória spravodlivosti Johna Rawlsa. 

Kriticky na ňu odpovedala skupina filozofov (medzi ktorých patrili najmä Alasdair MacIntyre, 

Michael Walzer, Benjamin R. Barber, Charles Taylor a Amitai Etzioni) tézami, ktorým sa 

dostalo označenia komunitarizmus. Ich východiskom bol kontextuálny prístup, podľa ktorého 

spravodlivosť nemožno skúmať bez hodnotových, jazykových, etnických, náboženských a 

ďalších kontextov, ktoré sú pre identitu tej, ktorej spoločnosti imanentné.
1
 Tak rozdielnym 

mysliteľom 19. storočia, akými boli Bentham, Marx a Nietzsche, ktorí položili základy 
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odlišných spoločenských koncepcií, bolo spoločné základné východisko: Potom, čo bol Boh, 

slovami Nietzscheho, zabitý, na jeho miesto nastúpil Človek (bez transcendentných 

obmedzení). Dejiny 20. storočia potom priniesli účet: fašizmus a komunizmus, a po 

Fukuyamovom víťaznom zvolaní na začiatku 90-tych rokov
2
 postfukuyamovské vytriezvenie 

začiatku 21. storočia. Komunitaristické hľadanie kontextov je hľadaním riešení vo 

vyprázdnenom priestore. Za zaujímavú transpozíciu komunitaristických prístupov považujem 

pokus Winfrieda Bruggera ukázať, že sa tieto môžu považovať za ústavnú teóriu Základného 

zákona Spolkovej republiky Nemecko.
3
 V tomto zmysle možno interpretovať aj pozíciu 

Spolkového ústavného súdu Spolkovej republiky Nemecko, ktorú zastáva od začiatku svojej 

existencie: „Obrazom človeka podľa Základného zákona nie je izolovaný suverénny 

jednotlivec; Základný zákon napätie medzi jednotlivcom a spoločnosťou v omnoho väčšej 

miere zvažuje vo význame prináležitosti osobnosti ku spoločnosti a jej väzbe na spoločnosť, a 

to bez toho, aby narušil jej vlastní hodnotu.“ (BVerfGE 4, 7, 15 a nasl.; 32, 98, 107 a nasl.; 33, 

1, 10 a nasl.) Konfrontáciou liberalizmu a komunitarizmu vnáša doc. Chovancová do 

slovenského právno-filozofického diskurzu novú veľkú tému: rozbor komunitaristického 

filozofického smerovania v ňom doposiaľ absentoval.  
 

Doc. Chovancová je veľmi skúsenou a veľmi kvalifikovanou vysokoškolskou 

pedagogičkou, pôsobiacou na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo    

vede i v pedagogike je pre ňu typický hĺbavý, premýšľavý prístup, ktorý je inšpiráciou                

i motiváciou pre študentov. Zahraničnej i domácej odbornej verejnosti sa prezentovala a 

prezentuje veľmi rozsiahlym množstvom vedeckých a odborných publikácií, ktoré sa stretli        

s pozorným záujmom, či reflexiou autorít (spomeňme napr. monografiu „Liberalistické 

koncepcie spravodlivosti 20. storočia“ a jej citácie Theodorom Münzom či Jozefom Prusákom). 

Doc. Chovancová je sformovanou, integrovanou vedeckou a pedagogickou osobnosťou, 

splňuje bez akýchkoľvek pochybností kritériá vymenovania za profesora. Vychádzajúc             

z uvedených hodnotení i faktov záverom môjho oponentského posúdenia je preto odporúčanie 

vymenovať doc. PhDr. Jarmilu Chovancovú, CSc., za profesorku pre vedný odbor filozofia.  

 

 

 

V Brne, dňa 9. januára 2017  

 

 

Prof. JUDr. Pavol Holländer, DrSc. 
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