A.

GENEZE A VÝVOJ POJMU
SPRAVEDLNOSTI

Lze-li parafrázovat Platóna1, lze konstatovat, že od počátku filozofického myšlení
probíhá γιγαντομαχία περὶ τῆς δικαιοσύνης, věčný souboj o pojem a výměr spravedlnosti. Na otázku po ní dala odpověď celá řada filozofů a myslitelů. Spravedlnost
(řecky dikaiosyné, latinsky iustitia, německy Gerechtigkeit, anglicky justice) jako
slovo lze použít dvěma způsoby. První odkazuje na určitý princip, druhé hovoří
o vlastnosti, která značí, že nositel této vlastnosti odpovídá tomuto principu, je
spravedlivý. Z hlediska dalšího zkoumání má smysl zabývat se především prvním
z těchto významů, neboť adjektivum spravedlivý lze odvodit ze substantiva. V dalším textu bude nejprve pojednáno, co je spravedlnost, následně bude pojednán její
účel a původ, a konečně budou, alespoň stručně, probrány vybrané názory na obsah
spravedlnosti.

1

Spravedlnost jako norma a jako vlastnost

Spravedlnost obecně je, jak lze souhlasit s Františkem Weyrem, norma.2 „Tvrditi,
že něco jest ‚spravedlivé‘ (= že hoví spravedlnosti), neznamená patrně nic jiného
než tvrditi, že jest v souladě s určitou normou.“3 Tímto by se otázka po spravedlnosti dala považovat za vyřešenou, neboť dílčí otázky lze vyřešit právě s odkazem
na toto. Spravedlnost v tomto pojetí je pravidlo – v tuto chvíli lhostejno jaké (pravidlo soucitu s bližním, pravidlo rovnosti, pravidlo odplaty, právo silnějšího a podobně), srovnáním s kterým vychází najevo, je-li hodnocený objekt spravedlivý.
Spravedlnost tak je měřítkem, zda je něco spravedlivé či nikoli.4 Co je v souladu
se spravedlností, normou, je spravedlivé – je nadáno spravedlností jakožto vlastností. Celý tento proces si lze představit jako jednoduchý systém pravidel, který lze
ukázat na příkladu: Principem spravedlnosti budiž dobro. Pravidlo spravedlnosti
pak zní: jestliže je něco dobré, pak je to spravedlivé. Hodnoticí proces pak vypadá
Platón: Sofistés 246a. Praha: Oikoymenh 2009, s. 52.
Zde je třeba upozornit, že není myšlena norma jakožto právní předpis, jak někdy bývá nesprávně toto
slovo používáno, nýbrž norma jako pravidlo. Na toto nesprávné používání slova norma upozorňuje
Jan Pinz. Viz Křupka, J., Vítek, M. et al.: Systémové inženýrství a informatika. Pardubice: Univerzita
Pardubice 2013, s. 67.
3 
Weyr, F.: Teorie práva. Brno–Praha: Orbis 1936, s. 83.
4 
Srovnej latinské norma, měřidlo.
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takto – jestliže je zřízení Athén dobré, je spravedlivé. Zřízení Athén je dobré, tedy
je spravedlivé.
V uvedeném příkladu je spravedlnost ztotožněna s dobrem. Pravidlo spravedlnosti pak bylo aplikováno na konkrétní případ athénského zřízení a subsumpcí
bylo zjištěno, že athénské zřízení je spravedlivé. Podobně, je-li za spravedlnost považován soucit, je za spravedlivého označen ten člověk, který prokazuje soucit.
Ukazuje se, že spravedlivé může být něco jen relativně, tedy v relaci k normě.5 Tím
však ještě není nic řečeno k otázce, zda existuje absolutní, nebo toliko relativní
spravedlnost – nelze v tomto ohledu souhlasit s Weyrem, který z toho, že spravedlivé může být něco jen v relaci, usuzuje na nemožnost hledání absolutního principu
spravedlnosti.6 Spravedlnost jakožto vlastnost hodnoceného objektu ještě nic neříká
o spravedlnosti jakožto normě, podle které je objekt hodnocen; spravedlnost jakožto
normu zřejmě hodnocení z hlediska spravedlnosti podrobit nelze, není totiž hodnocena sama sebou.7 Otázce, zda lze hledat absolutní spravedlnost, však ještě bude
věnována pozornost.
Je-li spravedlnost norma, na základě které jsou hodnoceny jiné objekty, je namístě klást otázku, co jsou tyto objekty. Prizmatem spravedlnosti může být nahlíženo leccos – lidské chování, společnost jako celek, jiná pravidla chování. Lze tak říci
o vrahovi, že je nespravedlivý a o správně soudícím soudci, že je spravedlivý, o společnosti lupičů, že je nespravedlivá, o společenství ctnostných, že je spravedlivé,
o pravidle stanovujícím přiměřenou pokutu za porušení zákona, že je spravedlivé,
o pravidle stanovujícím za drobný přestupek proti zákonu trest smrti, že je nespravedlivé. Ve všech těchto případech se jedná o soulad či nesoulad s určitou normou
spravedlnosti. Čeho je však spravedlnost vlastností nejdříve?
Hans Kelsen je názoru, že spravedlnost je především možná, nikoli však nutná vlastnost společenského řádu, a teprve v druhé řadě pak ctnost člověka, neboť
člověk je spravedlivý tehdy, když jeho chování odpovídá společenskému řádu,
považovanému za spravedlivý.8 Hans Kelsen zde vychází z toho, že spravedlnost
je především vlastností, a tuto vlastnost připisuje především společnosti, resp.
společenskému řádu, nikoli však nutně. To, že společenský řád nemusí být nutně spravedlivý, je patrné z relační povahy spravedlnosti, neboť společenský řád
se k normě spravedlnosti může vztahovat, nicméně také nemusí. Lze se domnívat,
že společností, jejíž řád je posuzován, může být jakákoli společnost, tedy obec či
stát, náboženské společenství, konečně i společenství lupičů. Kelsenův výměr však
ukazuje další věc, totiž že za spravedlivé není třeba považovat jen to, co odpovídá
normě spravedlnosti, ale také to, co odpovídá něčemu jinému, co samo odpovídá
normě spravedlnosti. Tak společenský řád je spravedlivý, když odpovídá spravedlnosti, člověk však může být spravedlivý i tehdy, když odpovídá spravedlivému
Viz k tomu Weyr, F.: Teorie práva, s. 83.
Ibidem.
7 
Podobně lze o teplém tělese říci, že je teplé, avšak o teple jako takovém říci nelze: teplo je teplé.
8 
Viz Kelsen, H.: Was ist Gerechtigkeit?, s. 11.
5 
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společenskému řádu (byť to zřejmě znamená, že odpovídá i normě spravedlnosti).
Lze tak nepochybně člověka hodnotit i podle toho, nakolik se podobá jinému, spravedlivému člověku.
Souvislost spravedlnosti s řádem lze pozorovat i z historicko-etymologického
hlediska. Tak starořecké dikayosyné (adj. dikaios, spravedlivý) je odvozeno od jména Diké, bohyně mravnosti a spravedlnosti. Řecká mythologie představená již v Hésiodově Theogonii spravedlnost odvozuje od titánky Themidy, reprezentující ještě nerozlišenou jednotu práva a spravedlnosti.9 Ta jakožto dcera matky země Gaii
a boha nebes, Úrana,10 je starší než snad známější pozdější král bohů Zeus. S tím
pak má tři dcery, Hóry, z nichž jednou je Diké, dalšími pak Eunomia, bohyně zákonného pořádku, a Eirené, bohyně zákonitosti a míru.11 Tato mythologická představa
naznačuje, jak staří Řekové chápali vztah vládnoucí moci a spravedlnosti12 a vztah
spravedlnosti k základním prvkům světa. Již v řeckém chápání je tak spravedlnost
etymologicky – a ovšem mythologicky – spojena s řádem. Podobně latinské iustitia
je úzce spojeno s ius, právo, a obdobně v dalších jazycích lze tento vztah pozorovat
(něm. Gerechtigkeit – Recht, konečně i české spravedlnost – právo).
Stejnou spojitost spravedlnosti a řádu lze pozorovat i v samotných počátcích
filozofického nahlížení na problém spravedlnosti, které lze rovněž pozorovat v antickém Řecku.13 V prostředí tzv. ionské přírodní filosofie, zaujaté mechanistickým
pojetím kosmu a hledající tzv. πρώτη ὕλη, pralátku, lze vyzdvihnout Anaximandra,
který se pokouší vnést ve světový řád mravní smysl,14 a přináší nauku o kosmické
spravedlnosti, jež je dále rozvedena školou pýthagorejskou, elejskou či Hérakleitem
a atomisty.15 Ač se tyto školy mnohdy zásadně rozcházely v názoru na to, jakým
způsobem je tento řád tvořen, lze konstatovat, že spravedlnost byla od počátku považována za vlastnost tohoto řádu, nejprve kosmického, posléze i společenského.
Dále, je-li spravedlnost normou, která stanoví podmínky pro to, aby něco mohlo
být považováno za spravedlivé, je třeba se ptát, jak přesně je stanovuje, v čem tyto
podmínky spočívají. Jinak řečeno se lze ptát, co pravidlo spravedlnosti konkrétně
stanovuje. Zde dochází k první diferenciaci spravedlnosti a názorů na ni. V nejširším smyslu slova dává vodítko opět spojitost spravedlnosti s řádem. Jak bude ukázáno dále, spravedlnost je chápána dvojím způsobem – jako hodnota právní, či jako

Höffe, O.: Gerechtigkeit. Eine philosophische Einführung. München: C. H. Beck 2010, s. 18.
Hésiodos: Theogonie 132–135. Stuttgart: Reclam 1999, s. 12.
11 
Viz Höffe, O.: Gerechtigkeit. Eine philosophische Einführung, s. 18, dále pak Acler, F.: Mythologie
Řekův a Římanův. Druhé vydání. Praha, I. L. Kober (nedatováno), s. 30 an.
12 
Viz Tomsa, B.: Idea spravedlnosti a práva v řecké filosofii. Dobrá voda: Aleš Čeněk 2008, s. 18.
13 
Dlužno podotknout, že v antickém Řecku byly rozlišovány tři roviny spravedlnosti: spravedlnost
kosmická, spravedlnost božská a konečně spravedlnost lidská. Jedna musela odpovídat druhé, a společně tak utvářely světový řád. Viz k tomu ibidem, s. 23.
14 
Anaximandros tak praví: „A z čeho věci vznikají, do toho též zanikají podle nutnosti, neboť si za své
bezpráví navzájem platí pokutu a trest podle určení času.“ Zlomek A9 a B1 ze Simplikia. Svoboda,
K.: Zlomky předsokratovských myslitelů. Praha, Česká akademie věd a umění 1944, s. 29.
15 
K tomu viz Tomsa, B.: Idea spravedlnosti a práva v řecké filosofii, s. 25 an.
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hodnota mravní.16 Tak dle prvního významu je spravedlivé to, co odpovídá právu,
dle druhého to, co odpovídá určité mravní hodnotě, tomu, co je mravně správné.
Na tomto společném základě se snad teorie spravedlnosti shodnou, dále se však již
diferencují.
Spravedlnost tak může řešit uspořádání ostatních hodnot, tedy toho, které hodnotě je přiznána jaká váha, spravedlnost může stanovit pravidla pro řešení sporů,
spravedlnost může stanovit, jak se mají lidé chovat, spravedlnost může sloužit jako
ospravedlnění, zdůvodnění určitého chování či pro určení toho, jak ustavit společnost. Spravedlnost může určit, jakým způsobem rozdělovat statky. Na základě těchto
kritérií lze diferenciovat spravedlnost formální a spravedlnost materiální. Možností,
co lze hodnotit měřítkem spravedlnosti, je celá řada, a již na tomto výčtu se ukazuje,
Zde se sluší učinit poznámku k rozlišení normativních řádů, kterými je řízen život člověka a společnosti. Rozlišit lze tři kategorie: právo, mrav a morálku. Rozlišit je lze zejména z hlediska sankce,
resp. jejího zdroje. Rozlišit tak lze autonomní mrav (éthos, mos, die Sitte, manner), kdy sankcí je
svědomí člověka, a heteronomní morálku (moralitas, die Moral, morals) a právo. Právní řád je
normativní systém, kde sankci stanovuje státní moc. Morálka pak je normativní systém určité společnosti (ať už státní, náboženské, spolku zahrádkářů apod.), který není všeobecně závazný a jehož
sankci nezajišťuje stát, nýbrž samotná daná společnost (negativní sankcí – trestem tak může být
např. vyloučení z dané společnosti apod.). Odlišení práva od ostatních těchto normativních systémů
nepůsobí zpravidla obtíže, rozlišení mravu a morálky však ano. Zmatení nepochybně napomáhá
skutečnost, že objekt obou systémů, stejně jako práva, je lidské chování, a pravidla morálky a mravu
se tak často překrývají. Například vraždu trestá vedle právního řádu i téměř každý partikulární řád
morální, a zpravidla i mravní. Problematické zejména je, že mrav a morálka se často směšují (což
v některých kontextech nevadí, v jiných však ano), případně zaměňují (Viz např. Höffe, O.: Lexikon der Ethik. München: C. H. Beck 1992. Heslo: Moral und Sitte (morálka a mrav), (s. 185), dále
pak heslo Moralität (morálka) na s. 189, které rovnou odkazuje na heslo Sittlichkeit (mravnost)).
I Immanuel Kant píše: „Zwei Dinge erfüllen das Gemüth mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Egrfurcht, je öfter und anhaltendr sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte
Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.“ Kant, I.: Kritik der praktischen Vernunft.
In: Kant’s gesammelte Schriften. Herausgegeben bon der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Band V. Berlin: Georg Reimer 1913, s. 161. Zde je vidět, že i Immanuel Kant hovoří
o morálním zákonu v sobě, třebaže jinak často pracuje s pojmem Sitten, a uvedené rozlišení tak nesleduje. Z hlediska dalšího bádání je třeba konstatovat, že různí myslitelé s tímto rozlišením pracují
rozličně – srov. např. Hobbes, T.: Leviathan XV, 36 a 37. Praha: Oikoymenh 2009, s. 110–111, kde
je rozlišena závaznost přírodních zákonů in foro interno a in foro externo. Řada dalších myslitelů
sleduje toto rozlišení pomocí pojmové dvojice morálka vnitřní – morálka vnější či podobně. I spravedlnost, která je předmětem této práce, je u různých autorů pojednávána spíše jako mravní hodnota
ve výše uvedeném smyslu, u jiných jako hodnota morální. Toto rozlišení lze pozorovat již v antickém Řecku, kde Sókratés, Platón a Aristotelés představují pojetí spravedlnosti odpovídající mravu,
zatímco pojetí např. sofistů odpovídá spíše morálce. Také když se zejména v moderní právní filozofii
diskutuje o vztahu mezi právem a morálkou, nečiní se zpravidla výše uvedené rozlišení, a hovoří se
jednoduše o morálce. Zde je však třeba podotknout, že otázka sporu iuspozitivismu a iusnaturalismu
spočívá primárně v tom, zda je pozitivní právo právem nezávisle na jiných normativních systémech,
či nikoli, a zda je tímto normativním systémem morálka či mrav je spíše podružné. V následujícím
textu bude nicméně činěna snaha zachovat uvedené členění, tedy termín morálka bude označovat
normativní systém společnosti, který je z hlediska jednotlivce heteronomní, a mrav normativní systém vycházející z nitra jednotlivce, tedy systém autonomní. K rozlišení pojmů morálka, mrav a právo viz Pinz, J.: Mrav, morálka a právo. In: Pocta Karlu Schellemu k 60 narozeninám. Ostrava: KEY
Publishing s. r. o., 2012, s. 900 an.
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že určení toho, co má být spravedlností hodnoceno, může ovlivnit konkrétní obsah
spravedlnosti. Zatímco totiž např. přiměřenost může být spravedlivá při rozdělení
materiálních statků, v případě souzení sporů může být naopak za spravedlivou požadována rovnost. Ani přiměřenost, ani rovnost pak neobstojí zcela v mnoha výměrech spravedlnosti, které hodnotí celý život člověka a společnosti, a nikoli jen
způsob, jakým rozděluje statky. Je-li spravedlnost brána jako měřítko pro ustavení
společnosti, rovněž nelze s dělením dle rozdělování dober vystačit.

2

Účel spravedlnosti

Spravedlnost je tradičně přijímána jako pozitivní hodnota a nejsou tak časté názory,
že spravedlnost jako taková je bezvýznamná.17 I v rámci společenství, které by mohlo být zbytkem společnosti považováno za nespravedlivé, jako např. skupina lupičů,
panují určitá pravidla, jejichž dodržování členové této skupiny považují za spravedlivé a jejichž porušení naopak považují za nespravedlivé.18 Příkladem toho může být
řešení otázky, jak rozdělit lup.
Pozitivní řešení otázky, k čemu vlastně spravedlnost je, nebo lépe: jaký je její
účel, však není tak snadné. Jestliže existuje dualita spravedlivé – nespravedlivé,
k čemu je? Proč lidé potřebují vědět, že něco je spravedlivé a něco nespravedlivé?
V tomto kontextu je důležité jednak to, čeho má být spravedlnost vlastností, jednak
to, jaká konkrétní pravidla má spravedlnost určovat.
Jak bylo řečeno, spravedlnost je v první řadě vlastností společenského řádu,
v druhé řadě vlastností člověka. V přeneseném významu může být vlastností jakéhokoli společenského institutu a jakéhokoli lidského chování. Hodnotí v určitém
smyslu jejich správnost. Prvním účelem spravedlnosti tak je, že jejím prostřednictvím je ospravedlněno to či ono, tedy poskytuje odpověď na otázku, proč se něco
v oblasti lidského chování děje tak a tak. Pomocí pojmu spravedlnosti tak lze odpovědět na otázku po legitimitě státu či vlády, lze jím zdůvodnit určité chování, lze
jím zdůvodnit rozdělení hmotných statků a podobně. Když Platón ve své Ústavě
popisuje spravedlivou obec, obhajuje pomocí spravedlnosti vládu filozofů.19 Když
Aristotelés dělí spravedlnost na komutativní a distributivní,20 obhajuje tím způsob
určitého rozdílení statků a udílení poct a pokut. Když např. John Rawls popisuje
svou spravedlnost jako férovost, hledá společenské uspořádání, které by bylo možné popsat jako legitimní. Pojem spravedlnosti tak v první řadě slouží ke zdůvodnění
společenského uspořádání a lidského chování.
Kritické hodnoticí soudy vůči spravedlnosti se však objevují; vycházejí zpravidla z určité skepse
a pojednány budou níže.
18 
Toho si všímá již Platónův Sókratés. Viz Platón: Ústava 351c an. Praha: Oikoymenh 2005, s. 73–74.
19 
Vládu, kterou někteří autoři výslovně považují za totalitní. Srovnej k tomu Popper, K.: Otevřená
společnost a její nepřátelé I. Praha: Oikoymenh 2011, s. 94.
20 
K tomu viz výklad na s. 19an.
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