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Kniha se zabývá historickými i aktuálními aspekty ideálu jednoty lidstva a hledání globální politické organizace. Následně systematicky představuje náboženské
podněty k tématice mezinárodního řádu a koncepce
tzv. světové politické autority, zejména z oblasti katolicky orientovaného sociálního myšlení a ze strany tzv. sociálního učení církve. Celkově je téma zasazeno i
do kontextu paradigmat v oblasti teorie mezinárodních vztahů a rozličných konceptů tzv. globálního vládnutí (global governance). Kniha se kriticky se vyrovnává s určitou ambivalencí globální moci v politické
teorii, katolickém sociálním myšlení, dalších křesťanských tradicích i jiných velkých světových náboženstvích. Určité řešení nalézá v rezignaci na požadavek světového státu, silně pojatého globálního vládnutí
i příliš expanzivního chápání konceptu lidských práv. Toto může být současně shledáno jako dobré východisko k mezináboženskému a mezicivilizačnímu dialogu v kontextu globalizace.
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Zabývá se zejména sociální etikou a sociálním učením církve, americkým politickým katolicismem,
vztahy mezi politikou, ekonomií a náboženstvím. Kromě jiných odborných publikací je též autorem dvou předchozích monografií – Michael Novak a jeho projekt teologie demokratického kapitalismu (L. Marek, 2009) a ZNOVU JSME SE UJALI DĚDICTVÍ OTCŮ… Konzervativní politický katolicismus v USA na pozadí komparace Michaela Novaka a Patricka Buchanana (CDK, 2014). Je
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