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ABSTRAKT 

Záměrem této interdisciplinární práce je analýza fenoménu hrdinství a banality zla spojená 

se schopností lidí konat dobro a zlo v jejich životech, což vede k tématu bytí. Tato práce 

interpretuje tyto dva fenomény z perspektivy kulturní antropologie, psychologie a 

filosoficko-etické. Tato práce elaboruje na těchto dvou fenoménech jejich propojením se 

Stanfordským Vězeňským Experimentem od Philipa Zimbarda a knihou Eichmann 

v Jeruzalémě: aneb zpráva o banalitě zla napsanou Hannah Arendtovou. Posléze dva 

centrální fenomény budou reflektovány ve světle holocaustu Židů v druhé světové válce. 

Následně vyvstávají otázky ohledně lidského zla a dobra v kontextu obou fenoménů v této 

práci. Po jejich zodpovězení se text zaobírá etickým rozměrem analyzovaných fenoménů a 

potvrzuje obrácení se od vnímání pravdy jako aletheia k pravdě jako certitudo, což vede ke 

ztrátě lidí schopnosti myslet. Tato změna byla zapříčiněna nástupem moderní vědy a 

techniky a může vést ke krizi celé kultury.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

hrdinství, banalita zla, zlo, dobro, anonymita zla, iluze dobra, ztráta identity, holocaust, 

lidskost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The aim of this interdisciplinary thesis is analysing the Phenomena of Heroism and the 

Banality of Evil to connect them to the capability of people to do Good or Evil in their 

lives, which in turn leads to the theme of being. This thesis interprets those two phenomena 

from the perspective of cultural anthropology, psychology and ethics-philosophy.  

To elaborate on these two phenomena, this thesis connects them with the Stanford prison 

experiment of Philip Zimbardo and the book Eichmann in Jerusalem: A Report on the 

Banality of Evil, written by Hannah Arendt. Afterwards the two central phenomena are 

reflected in the light of the Holocaust of Judes during the Second World War. Further, the 

human evil and good is questioned, informed by two phenomena of this thesis. After 

answering those questions, the text deals with the ethical extent of the analysed phenomena 

and it proves the human turning away from the perception of truth as aletheia to the truth 

as certitudo, which leads to the loss of peoples ability to think. This change was caused by 

the rise of the modern science and technology, and it could lead to the crisis of the whole 

culture. 

 

KEYWORDS 

heroism, banality of the evil, evil, good, the anonymity of the evil, the illusion of the good, 

the loss of the identity, holocaust, humanity
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Úvod 

Důvodem k napsání této bakalářské práce byl fakt, že holocaust Židů během druhé světové 

války s sebou přinesl mnoho nejednoznačně zodpovězených otázek, které si pokládáme 

dodnes a snažíme se na ně najít odpovědi, na kterých se ale nemůžeme shodnout. Společně 

s těmito otázkami vyvstaly na povrch dva fenomény, které změnily dosavadní pohled 

na chování lidí, kteří stojí na hraně dobra a zla, a to fenomén hrdinství a fenomén banality 

zla. 

Tato mezioborová práce vychází z různých perspektiv. Fenomén hrdinství a banality zla je 

interpretován především z perspektivy kulturní antropologie, politické filosofie, 

psychologie a v neposlední řadě z perspektivy filosoficko-etické, které jsou pro nás 

určující. Oba fenomény se dají nahlížet i z jiných pohledů, které je mohou popisovat úplně 

jinak. 

Nejdříve se budeme zabývat fenoménem hrdinství: co tento fenomén vlastně ve 

společnosti představuje, a jakým způsobem můžeme na takového hrdinu a celkově na 

hrdinství nahlížet. Poté si představíme archetypy hrdiny, které nám rozšíří představu 

hrdiny a s ní související cestu hrdiny za jeho hrdinským činem, která je opřena o 

antropologický pohled Josepha Campbella, který k popsání hrdinské cesty používá 

především mytologického monomýtu, ze kterého je nám obraz hrdiny představován už od 

dětství.  

Od fenoménu hrdinství se poté přesuneme k samotnému fenoménu zla a s ním 

souvisejícímu fenoménu banality zla, budeme zabývat ústřední otázkou: Co je to vlastně 

zlo a jak se projevuje jeho banalita? Nejdříve se budeme snažit pochopit povahu a podstatu 

zla a to znovu z více pohledů – mytologického, psychologického a filosoficko-etického. Ze 

zla vyvstávající fenomén banality zla je následně popsán politickou filosofkou Hannah 

Arendtovou a její knihou Eichmann v Jeruzalémě: aneb zpráva o banalitě zla, ve které 

nám tento fenomén ukazuje na postavě Adolfa Eichmanna, souzeného v Jeruzalémě za 

jeho zločiny během období nacismu. Fenomén banality zla dal potom za vznik banalitě 

hrdinství, se kterou nepřímo souvisí a vytváří nový pohled na konání dobra a zla. 
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Dále nahlédneme na tyto fenomény hrdinství a zla prostřednictvím Stanfordského 

vězeňského experimentu a reflexe holocaustu, kde si je ukážeme na konkrétních 

příkladech. Tento experiment Philipa Zimbarda nám pomůže pochopit okolnosti, za 

kterých lidé páchají zlo a za jakých podmínek začínají porušovat lidskost. Tento úvod do 

psychiky člověka, který stojí na pomezí dobra a zla, se nám pak vyjeví i v souvislosti 

s holocaustem, kde uvidíme několik paralel jednání se Stanfordským vězeňským 

experimentem, které nám objasní tyto ústřední otázky: Jak je možné, že normální lidé 

konají zlo? Proč se z dobrých lidí stávají lidé špatní? Za jakých podmínek začnou lidé 

porušovat lidskost? 

Záměrem této mezioborové bakalářské práce je propojit tyto dva fenomény pomocí etické 

perspektivy, která je bude nahlížet z pohledu morálky člověka. Díky této perspektivě 

vyvstanou na povrch rozdíly mezi psychologickým a eticko-filosofickým nahlížením 

člověka, který se nachází na pomezí dobra a zla. Člověk a jeho smýšlení se velmi změnilo 

ruku v ruce se vznikem novodobé vědy a techniky, které postupně mění vnímání pravdy u 

člověka a podporuje jeho odvracení se od přirozeného myšlení. Tento odvrat by mohl vést 

k postupné krizi celé kultury.  
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1 Fenomén hrdinství 

 

Fenomén hrdinství protkává kulturní prostor napříč všemi společnostmi a je z části pokrytý 

závojem tajemna. Tento závoj patří přirozeně k pojmu hrdinství a je částečně zapříčiněn 

nejasností tohoto pojmu. Hrdinství můžeme označit jako symbol, jako něco, k čemu se 

vztahujeme, ale nedokážeme tomu úplně porozumět nebo to přesně definovat. Z tohoto 

důvodu může na hrdinství nahlížet z několika perspektiv, například jako na 

antropologickou konstantu nebo na fenomén jako takový. 

Kvůli mýtům je ve společnosti utvořená jakási představa toho, jak by měl takový hrdina 

vypadat a jak by se měl chovat, ale v dnešní době už se od mýtů a jejich významu postupně 

upouští. V mýtech má ústřední roli osud, dle kterého je veškeré dění v životě člověka již 

předem určeno. Lidé se s tímto pojetím života v dnešní době příliš neztotožňují, proto 

ztrácí mýty na jejich původní hodnotě. To ale není správně, protože v mýtech kromě 

nespočetných příkladů hrdinství narazíme i na příklady zla, které mohou člověka přivést na 

scestí. Z mýtu si člověk může odnést poučení, které mu může pomoci při vytváření sebe 

samého a to především v určení cesty, kterou by chtěl v životě následovat. Zároveň však 

můžeme podotknout, že ačkoli člověk díky mýtu může získat pochopení pro to, co je 

hrdinství a co znamená být hrdinou, musí tento člověk být schopný také mýtus překonat, 

aby se jím doopravdy stal a aby nebyl pouze napodobovatelem jiných. 

Společnost potřebuje hrdiny a jejich hrdinské skutky. Jsou pro většinu lidí něco 

nedosažitelného, něco, co mohou obdivovat. Hrdinství dává naději i v těch nejtemnějších 

chvílích a může vytvářet iluzi dobra ve společnosti. Většina lidí tím pádem bere hrdinství 

jako něco ojedinělého, jako něco, s čím se člověk za život mnohokrát nesetká. Je to ale 

opravdu tak? 
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1.1 Co je hrdinství a kdo je hrdinou? 

 

Hrdinství samozřejmě nelze přesně a jednoznačně definovat, ale můžeme si o něm udělat 

představu prostřednictvím jeho obrazu v literatuře, umění či v mýtech – jak bylo popsáno 

v předešlé kapitole. Není tedy známá nějaká obecně platná definice hrdiny, která by platila 

pro všechny kultury.  

Podíváme-li se na soudobé zobrazování hrdinství, můžeme se povšimnout, že v 

(post)moderní společnosti jsou za hrdiny považováni „supermani a superženy“1, kteří a 

které většinou oplývají nějakými super-schopnostmi, díky kterým se vymykají normám 

společnosti. Tato předpona „super“ vyjadřuje nadlidskost spojenou s výkonem, která tyto 

ženy a muže odlišuje od ostatních lidí. V tomto pohledu na hrdinství tkví obecné 

nepochopení toho, co to znamená být doopravdy hrdinský. Za hrdinu můžeme považovat i 

úplně obyčejného člověka, který těmito „super“ vlastnostmi nedisponuje. 

Pomocí médií je lidem zprostředkováván spíše svět zla než hrdinství. Každý den se 

dozvídáme o vraždách a dalších různých zločinech, které zapříčiňují to, že lidé mají 

tendenci věřit, že hrdinství je něco výjimečného. Je tedy i pro lidi samotné velmi těžké 

definovat, co hrdinství vlastně znamená a koho by měli považovat za hrdinu, protože mají 

pocit, že se s tímto fenoménem setkají jen jednou za čas, nebo o něm jen zprostředkovaně 

od někoho uslyší. 

Přestože pro každou kulturu může hrdina a hrdinský skutek znamenat něco jiného, 

dle psychologů existuje soubor šesti kategorií ctnostného života, které jsou uznávány 

napříč všemi kulturami: moudrost a znalosti, odvaha, lidskost, spravedlnost, umírněnost 

a transcendence. Z těchto kategorií jsou ústředními charakteristikami hrdinství odvaha, 

spravedlnost a transcendence.2 

Tyto charakteristiky jsou jasné, ale mohli bychom si blíže vysvětlit chápání pojmu 

transcendence a vyjasnit si, proč k ní vůbec dochází. Transcendence znamená určitý přesah 

hrdinových smyslových a rozumových možností, díky kterému je schopný vykonat 

                                                 
1 ZIMBARDO, Philip G. Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 

Společnost; sv. 3., s. 534. 

2 Tamtéž, s. 538. 
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hrdinský čin, je vlastně „mimo sebe“. Tato vazba hrdiny k transcendenci je vědomá a 

velmi hluboká. 

„Hrdinství není jednoduchý jev, který může být systematicky zkoumán, vzpírá se jasným 

definicím a sběru dat přímo na místě. Hrdinské činy jsou pomíjivé a nepředvídatelné a 

jejich docenění je bezpochyby retrospektivní. Obecně nevíme, co je pro hrdiny základem 

rozhodnutí v okamžiku, kdy si zvolí zapojit se do riskantní činnosti.“3 

Hrdinství tedy nejde přesně definovat, je nepředvídatelné a jsme schopni ho docenit až 

posléze. Většinou mnozí nechápou, jak je možné, že tento člověk takový hrdinský čin 

vykonal a co ho k tomu v onu danou chvíli vedlo. Ani sám hrdina to většinou nedokáže 

vysvětlit. Jako základ toho rozhodnutí hrdiny bychom mohli považovat právě tendenci 

k transcendenci. 

„Definice hrdinství je vždy svázána s kulturou a časem a také gramotným obyvatelstvem, 

které je schopno psát historii nebo ji předávat v ústním podání, aby se čin stal součástí 

kulturní historie. […] Palestinský sebevražedný atentátník, který dobrovolně obětuje svůj 

život, aby zabil židovské civilisty, získává v Palestině status hrdiny a v Izraeli status 

démona.“4 

Hrdinství je tedy podle Zimbarda vždy definováno kulturou a společností, která v ní žije. 

V této společnosti existuje tzv. společenská shoda, neboli nepsaná dohoda, která udává, co 

je vlastně v dané společnosti považováno za hrdinské a co ne. Proto tedy hrdinský čin 

v jedné společnosti může znamenat zločin ve společnosti druhé. 

Dalším zajímavý pohled na hrdiny a hrdinství vůbec je koncepce hrdinství Josepha 

Campbella, která je popsána pomocí cesty hrdiny, kterou musí každý hrdina při své cestě 

za hrdinstvím podniknout, o které se ale dočteme později. 

Díky připomínání si hrdinských skutků symbolizuje hrdinství pro lidi to dobro, co se 

v nich někde ukrývá. Znamená to, že i v těch nejhorších situacích, ve kterých se člověk 

může ocitnout, má naději, že se zachová spíše hrdinsky než zle, stejně jako jeho hrdinské 

                                                 
3 ZIMBARDO, Philip G. Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 

Společnost; sv. 3., s. 563. 

4 Tamtéž, s. 537. 
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vzory, o kterých slýchává od mala. Hrdinské skutky jsou nejen symbolem odvahy, ale také 

všímavosti. Je totiž opravdu velmi jednoduché nechat se ovládnout masou lidí nebo 

systémem, který udává krok lidskému životu a vlastně také určuje normy chování, které 

jsou obecně přijaty společností. Těžší je rozeznat to, že to, co se děje, není ve skutečnosti 

správné a v tuto chvíli se zachovat hrdinsky. Je velmi obtížné získat v takovéto situaci 

nadhled, díky kterému si můžeme uvědomit, že se v této situaci zrovna nalézáme.  

Abychom někoho mohli považovat jako hrdinu, musí vystoupit z davu a bojovat za 

společenskou změnu či změnu systému, ve kterém se společnost nachází. Nemůžeme 

považovat za hrdinu někoho, kdo pouze slepě následuje něčí vizi či rozkazy, protože 

netuší, co se vlastně okolo něj děje a za co by měl bojovat. Je to tedy aktivní boj proti 

nějakému bezpráví, či proti nehumánnosti a to i v případě, že bude proti celé společnosti, 

která zaujímá jiný postoj. 

Hrdinský čin je tedy sociocentrický, ne egocentrický. Aby mohl být obecně přijat za 

hrdinský čin, musí být prováděn dobrovolně, zahrnovat riziko či potenciální oběť, musí být 

vykonán vůči nějakému jinému člověku, více lidem, či společnosti jako celku. 

V neposlední řadě nesmí hrdina za jeho činem skrývat svůj vlastní prospěch. V době činu 

tedy neví, že jeho čin bude posléze označen jako hrdinský.5Jedná tedy právě na základě své 

schopnosti transcendence. 

Dle Zimbarda nemusí být hrdinou jen někdo výjimečný. Velmi často jsou to obyčejní lidé, 

kteří udělali něco výjimečného.6 V mýtech jsou hrdinové většinou lidé, kteří se s touto 

hrdinskou vlastností už narodili, byla jim předurčena osudem. Největšími hrdiny byli ale 

většinou polobozi, kteří se v určitých chvílích nezachovali jako lidé, ale jako bozi. Byli 

schopni se v danou chvíli zachovat tak, jak by se nikdo jiný v jejich okolí nezachoval, 

proto byli připodobňováni k bohům, jejichž chování bylo posuzováno jako to ideální. 

Dalším důležitým aspektem k tomu, jestli se zachováme hrdinsky nebo ne, je vzájemné 

působení situace a osoby. Situace rozhodne o tom, jak se člověk zachová, záleží tedy 

vlastně na hrozně moc proměnných, které rozhodnou o tom, jestli se zachováme hrdinsky 

nebo ne. To znamená, že i když se ocitneme dvakrát za sebou ve stejné situaci, můžeme se 

                                                 
5 Tamtéž, s. 543-544. 

6 Tamtéž, s. 559. 
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pokaždé zachovat úplně jinak v závislosti na tom, v jakém rozpoložení zrovna jsme, jestli 

někam pospícháme, jestli máme špatnou náladu, apod. 

Pokud by ale záleželo jen na situaci, ve které se ocitneme, můžeme považovat spíše za 

náhodu, jestli se někdo z nás stane hrdinou nebo ne. Kdyby ale doopravdy naše chování 

ovlivňovala pouze situace, co by se stalo, kdyby se člověk v této situaci pokaždé zachoval 

špatně v domnění, že toto jednání pro něj bude to nejlepší? Na základě toho bychom mohli 

zpochybnit celkovou existenci dobra.  

Ve společnosti se ale vždy našel někdo, kdo se v bezvýchodné situaci zachoval správně, 

jak je to možné? To nejdůležitější k tomu, abychom se zachovali správně, je existence 

vědomí, díky kterému se v určité chvíli zachováme mravně i ve chvíli, kdy se celá 

společnost chová proti zásadám morálky. K této etické perspektivě nahlížení problému se 

dostaneme později v této práci. 

Otázkou tedy zůstává, jestli je opravdu možné naučit se hrdinskému počínání. I kdyby byl 

člověk již od dětství veden k tomu, aby se v nějaké nastalé situaci zachoval hrdinsky, může 

se na něco takového dopředu připravit? Každá situace je přece úplně nová, člověk se na ni 

nemůže předem připravit a říct si, jak se v ní zachová.  

 

1.2 Archetyp hrdiny 

 

Abychom se dostali hlouběji do problematiky hrdinství, je důležité zjistit, kde má tento 

fenomén svůj prapůvod. 

Z antropologického hlediska se dá říci, že archetyp hrdiny úzce souvisí s mýty. Díky tomu, 

že jsou po staletí vyprávěny mýty o hrdinech, jejich cestách a skutcích, můžou lidé brát 

tyto příběhy jako „všeobecně platný vzor pro kohokoli v jakékoli životní situaci.“7 Člověk 

si akorát musí tuto situaci vztáhnout sám na sebe, určit svou roli v této situaci a to, čeho 

chce vlastně dosáhnout. 

                                                 
7 CAMPBELL, Joseph. Tisíc tváří hrdiny: archetyp hrdiny v proměnách věků. Praha: Portál, 2000, str. 115.  
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Nejvíce hrdinů, kteří jsou představováni literárními či mytologickými díly, je považováno 

za tzv. válečné hrdiny. Jsou spojováni se sílou, statečností, udatností a odvahou. Za 

archetyp takového válečného hrdiny je často považován Achilles, i když jeho skutky podle 

předešlých definicí nemůžeme považovat za opravdu hrdinské, jelikož jeho motivací byla 

především sláva a bohatství, které by ho mohly uskutečnit nesmrtelným.8 Je tedy otázkou, 

jestli obětování jeho života vycházelo z lásky k lidu nebo z jeho vnitřní touhy stát se 

nesmrtelným. 

„Hrdinství není jednoduchý jev, který může být systematicky zkoumán, vzpírá se jasným 

definicím a sběru dat přímo na místě. Hrdinské činy jsou pomíjivé a nepředvídatelné a 

jejich docenění je bezpochyby retrospektivní. Obecně nevíme, co je pro hrdiny základem 

rozhodnutí v okamžiku, kdy si zvolí zapojit se do riskantní činnosti.“9 

Jako základ toho rozhodnutí hrdiny bychom mohli považovat právě transcendenci, o které 

jsme se dočetli již výše. Hrdina se ve stavu konání hrdinského činu nachází „mimo sám 

sebe“, tedy mimo svůj smyslový a rozumový svět, tedy transcenduje. 

I v dnešní době se považují za hrdinské skutky především ty válečné. Ale je doopravdy 

prvotním úmyslem generálů bitev boj za nějaké „vyšší dobro“? Nabízí se zde otázka, jestli 

také nejsou spíše ovlivňováni uspokojováním svých vnitřních potřeb, které se týkají slávy 

a „nesmrtelnosti“ s ní spojené. Přece by museli bojovat i v případě, že by se jednalo o 

nesmyslnou válku, která by nikomu prospěšná nebyla, jen kvůli tomu, že by jim to bylo 

nařízeno „shora“. V těchto případech lze vidět neskutečnou sílu systému, která se projevila 

v názorném příkladu holocaustu a tzv. banality zla, ke kterým se ale podrobněji dostaneme 

až později. 

Vedle válečných hrdinů můžeme také mluvit o hrdinech civilní. Pokud Achilles je 

archetypem hrdiny vojenského, archetypem civilního hrdiny je Sokrates.10 Sokratovo učení 

bylo pro tehdejší Athénskou společnost tak nekonvenční, že byl nakonec za své názory 

                                                 
8 ZIMBARDO, Philip G. Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 

Společnost; sv. 3., s. 539. 

9 Tamtéž, s. 563. 

10 Tamtéž, s. 540. 
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odsouzen k smrti. Achilles i Sokrates jsou tedy považováni za hrdiny, i když každý 

z jiného důvodu. 

„Když přirovnáváme vojenské hrdinství Achillovo k občanskému hrdinství Sokrata, je 

zřejmé, že zatímco hrdinské činy jsou obvykle vykonávány jako služba ostatním nebo 

základním morálním zásadám společnosti, hrdina se často pohybuje v průsečíku 

konstruktivních a destruktivních sil.“11 

Je zde tedy velmi tenká hranice mezi tím, co se dá považovat za hrdinské a co ne. Jelikož 

jsou všechny hrdinské skutky ocenitelné až nějakou dobu poté, co byly vykonány, měl by 

je člověk konat nezištně a ne s vědomím, že toto jeho konání bude později někým 

označováno jako hrdinské.  

Achillovo vojenské hrdinství bylo také vázáno povinností vůči lidu, kvůli funkci, kterou ve 

společnosti zaujímal. Sokrates neměl žádný důvod k tomu, aby umřel za své názory. Bylo 

to čistě jeho rozhodnutí, ale neměl vůči nikomu povinnost za tyto názory bojovat a zaplatit 

vlastním životem. V tomto tedy tkví největší rozdíl mezi vojenským a civilním hrdinstvím, 

i když nemůžeme o jednom říct, že by bylo lepší a ušlechtilejší než to druhé, protože 

u obou je zapotřebí ukázat hodně odvahy a statečnosti. 

 

1.2.1 Cesta hrdiny 

 

Hrdinova dobrodružná cesta se dá dle Josepha Campbella přirovnat ke klasickému vzorci 

přechodových rituálů, tedy k odloučení, iniciaci a návratu, což je základní jednotkou 

monomýtu12, je to vzorec, který mají všechny mýty společný.  

„Hrdina se vydává z každodenního světa do říše nadpřirozených divů, setkává se tam 

s úžasnými silami a dosahuje přesvědčivých vítězství. Ze svých tajuplných a dobrodružných 

cest se vrací se schopností prokazovat dobrodiní svým bližním.“13 

                                                 
11 Tamtéž, s. 540. 

12 Slovo monomýtus pochází od Jamese Joyce, Finnegans wake (New York, Viking Press, Inc.. 1939), s. 581. 

13 CAMPBELL, Joseph. Tisíc tváří hrdiny: archetyp hrdiny v proměnách věků. Praha: Portál, 2000, str. 41. 
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Jak popsal Joseph Campbell ve své knize Tisíc tváří hrdiny, hrdinství má společný základ 

v mýtech, kde se objevuje neustále stejný vzorec hrdinského chování, který se jen příběh 

od příběhu lehce mění. 

V předešlé kapitole bylo popsáno, že za archetypy hrdiny jsou považováni především 

váleční hrdinové, kteří mají ale určitou povinnost tyto skutky vykonávat a díky této 

povinnosti, kterou konstantně a dobrovolně plní i přes ohrožení jejich vlastního života, si 

vysluhují obdiv a úctu veškerého obyvatelstva. Tito váleční hrdinové, jako například 

Achilles, jsou nám představováni v dětství především prostřednictvím mýtů. Jejich cesta za 

tím, stát se hrdinou, má tedy určité náležitosti, které musí vykonat, aby dosáhli svého cíle.  

 

Odchod 

Hrdina tedy musí jako první podniknout cestu za svým hrdinstvím. Na tuto cestu se vydá 

poté, co dostal nějaký podnět k tomu, aby opustil svůj domov a s ním každodenní rutinní 

život. Někdy se může stát, stejně jako v dnešní době, že člověk toto volání ignoruje a na 

cestu se kvůli různým důvodům nevydá. Pokud ale hrdina výzvu vyslyší, většinou se 

začínají objevovat pomocníci, kteří mají buď sami nadpřirozené schopnosti, nebo věnují 

hrdinovi talisman s nadpřirozenou silou, která by mu měla pomoci v jeho další cestě. 

Během své cesty se hrdina stále více vzdaluje svému domovu a odcizuje životu, který vedl 

předtím, tudíž začíná jeho přeměna.  

 

Iniciace 

Během této fáze hrdinova dobrodružství před ním stojí několik překážek a zkoušek, které 

musí překonat a úspěšně splnit. Většinou potkává svou lásku, do které se bezhlavě 

zamiluje a tento cit je považován za tak opravdový, že za něj i stojí za to zemřít (př. 

Theseus a Ariadna). Hrdina se tedy potýká s láskou, která ho může svést z cesty, ukazuje 

mu slasti života, o které by mohl svým „bojem“ přijít. 

Dalším krokem je usmíření, během kterého je hrdina nucen postavit se něčemu, co v jeho 

životě představuje nositele moci. Je to jeden z hlavních momentů hrdinovy cesty, podle 

kterého se pak odvíjí zbytek příběhu. Nositelem této moci může být bůh, muž, atd. 
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Poté dochází k období smíření, odpočinku a naplnění, které předchází návratu hrdiny 

domů. Poslední část této fáze Campbell nazval jako „nejvyšší dobrodiní“. To představuje 

dosažení cíle, kvůli kterému se hrdina vydal na cestu. V mnoha mýtech je nejvyšší 

dobrodiní něčím transcendentním – elixírem života, pohárem nesmrtelnosti atd. 

 

Návrat 

Návrat hrdiny domů se odvíjí od situace, kvůli které se vydal na dobrodružnou cestu. Může 

se stát, že po dosažení svého cíle se hrdinovi nechce vrátit zpět do svého každodenního 

života, nechce se mu dělit o všechny své zážitky ani sdílet úspěchy se svými bližními. 

Někdy je hrdinova cesta domů stejné dobrodružství jako cesta za vytouženým cílem. 

V mýtech se může stát, že hrdina musí z tohoto místa prchat, jelikož někoho mohl 

nahněvat a ten ho nyní pronásleduje na jeho cestě domů (viz Odyssea). 

Stejně jako hrdinovi pomáhali pomocníci na jeho cestě za cílem, mohou mu pomáhat i na 

jeho cestě zpátky, a to především v případě, když se hrdina během své cesty zranil nebo 

když potřebuje pomoc, aby se zbavil svých pronásledovatelů. 

Když se hrdina vrátí domů, vrací se s moudrostí, kterou získal během své cesty. Hrdina 

ztrácí strach ze smrti a tím získává svobodu, díky které je schopen užívat si přítomnosti a 

nebýt svázán starostí o budoucnost či vzpomínáním na minulost. 
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2 Fenomén zla a banality zla 

 

Nyní se dostáváme k fenoménu zla a s ním k souvisejícímu fenoménu banality zla. 

Zlo je těžko definovatelné, ale nachází se všude okolo nás, proto se k němu nějakým 

způsobem vztahujeme. Pokusíme se tedy alespoň přiblížit k jeho povaze a podstatě, a to 

z perspektivy mytologické, psychologické a filosofické. 

Pochopení fenoménu zla nám usnadní uchopení dalšího fenoménu – banality zla. Pojem 

„banalita zla“ použila jako první Hannah Arendtová v souvislosti s procesem Adolfa 

Eichmanna v Jeruzalémě, kde měl být odsouzen za své skutky, které spáchal během 2. 

světové války.  

 

2.1 K povaze a podstatě zla 

 

Nyní nahlédneme fenomén zla pohledem mytologickým, psychologický a filosoficko-

etickým.  

Jak již víme z povahy mýtu, v mýtech se nezjevuje pouze dobro, ale také zlo. Zlo se 

zjevuje téměř vždy jako forma hněvu nebo především jako trest za neuposlechnutí vůle 

bohů. Dle řecké mytologie se zlo na zem dostalo prostřednictvím Pandořiny skříňky, 

kterou Epimétheus ze zvědavosti otevřel. Z Pandořiny skříňky vyletěly různé strasti: 

nemoci, šílenství, neřesti, vášně, stáří či námaha. Na samotném dně skřínky zbyla pouze 

naděje.  

Zlo je dále v mýtech symbolizováno bojem mezi dobrou a špatnou stranou. Hrdinové stojí 

na straně dobra, většinou díky pomoci bohů zvítězí. Zlo se pak zdá být na chvíli zničeno, 

ale může vyvstat znovu a dojít k novému boji. Zlo tedy nejde úplně zničit, ale jde ho 

usměrnit díky existenci dobra. 

Philip Zimbardo definuje zlo z jeho poznatků psychologie tímto způsobem: 
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„Zlo představuje úmyslné chování, jehož cílem je ublížit, zneužít, ponížit, zbavit lidskosti či 

zničit ostatní nevinné lidi nebo pomocí úřední moci či systémových prostředníků nabádat 

ostatní k těmto činům či jim je umožnit.“14 

Zkráceně se dá říci, že zlo znamená to, že i přesto, že máme několik možností, jak se 

můžeme v dané situaci zachovat, zvolíme tu, ve které se zachováme špatně. 

Na zlo se dá psychologicky nahlížet dvojím způsobem – jako na zlo esenciální (ukotvené) 

nebo inkrementální (postupné).15 

Esenciální koncept zla dělá zlo jednodušším. Vychází z toho, že většina lidí vnímá zlo jako 

rys, se kterým se někteří lidé narodí, a jiným je zcela cizí. Pokud je ale někdo zastáncem 

přísného rozdělení na dobro versus zlo, znamená to, že zbavuje dobré lidi veškeré 

odpovědnosti. Je potom tedy nemožné jim připisovat odpovědnost za jakékoliv přispívání 

k delikventnímu chování, protože oni jsou přece ti dobří, nemají potřebu zabývat se zlem 

okolo nich, které nevychází z jejich vlastní podstaty.16 

Inkrementální koncept zla vychází z toho, že lidé v sobě mají obě složky – dobrou i tu 

zlou, člověk je tedy schopen vykonávat dobro i zlo za určitých podmínek. Dle Zimbarda 

ale naši podstatu můžeme měnit, a to buď dobrým, nebo špatným směrem. Můžeme se teda 

naučit být dobrý nebo zlý bez ohledu na naše predispozice.17Dle něj tedy nejvíce záleží na 

situaci, ve které se člověk nachází a která ovlivní jeho chování, člověk tedy sám od sebe 

nedokáže příliš ovlivnit, jakým způsobem se zachová, protože tuto situaci nedokáže 

předpovědět. Může se nějakým způsobem snažit „učit“ chovat se hrdinsky, ale stejně 

zůstává otázkou, jestli mu takové chování vydrží, když se doopravdy do této situace, kdy 

se „láme chleba“, dostane. 

Když se na povahu zla podíváme z filosofického hlediska, je možné, že v sobě máme 

opravdu dobro i zlo zakotvené, stejně jako popisuje inkrementální koncepce zla Philipa 

                                                 
14 ZIMBARDO, Philip G. Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 

Společnost; sv. 3., s. 29.  

15 Tamtéž, s. 29. 

16 Tamtéž, s. 29 

17 Tamtéž, s. 31. 
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Zimbarda. Ale doopravdy se můžeme naučit být dobrými nebo zlými bez ohledu na naše 

predispozice? 

S tímto výrokem se dá polemizovat, k čemuž nám dopomůže zamyšlení nad Sokratovými a 

Kantovými etickými rozvahami. Filosofové mohou na zlo nahlížet úplně jiným způsobem 

než psychologové. Sokrates byl toho názoru, že zlo je jen nedostatkem dobra, nemůže to 

být tedy nic, co by samo o sobě existovalo.  

„Nedokonalost, zlo, špatnost (malum) je v podstatě nedostatek bytí, nepřítomnost bytí, 

které by zde vlastně (ve smyslu substanciální formy) mělo být, ale není. Proto bylo zlo 

nazýváno také privace (latinsky privatio = zbavenost), tedy nedostatek, chybění toho, co by 

mělo být, protože je to vlastně vyžadováno substanciální formou.“18 

Platón nahlíží pak zlo ve vztahu k duši tím, že definuje zlo jako to, co „rozkládá a ničí“. I 

duše má něco takového, co ji činí na jednu stranu dobrou, ale na druhou špatnou. Dobro se 

skládá z dodržování ctností, zlo pak vyvstává z nectností. Duše ale není nikdy tímto zlem 

zcela zničena, nemůže být oddělení těla a duše způsobena zničením duše.19 

Dle těchto výroků zlo ani samo o sobě neexistuje, to by znamenalo, že se ani nemůžeme 

naučit být „zlí“. Kant se k podstatě zla vyjádřil takto: 

„Rozvažování, důvtip, soudnost, a jak se ještě jinak nazývají všechny talenty ducha, nebo 

odvaha, rozhodnost vytrvalost v záměru … jsou bezpochyby v mnohém ohledu dobré…, ale 

mohou být i krajně zlé a škodlivé, jestliže vůle, která má používat tyto dary přírody … není 

dobrá.“20 

Kant už tedy nenahlíží na zlo jako na něco, co by bylo pouze jako nedostatek dobra, jako 

něco, co vlastně neexistuje. Dle něj má člověk již ve své podstatě dobro a zlo, protože má 

ve své podstatě apriori svědomí, které je schopné dobro a zlo rozeznat. Cílem mravního 

apriori je považovat své vlastní bytí jako účel o sobě, neboli dodržovaní kategorického 

imperativu, ke kterému se dostaneme později v této práci. 

                                                 
18 ANZENBACHER, Arno. Úvod do filozofie. Přeložil Karel ŠPRUNK. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 

str. 101. 

19 GRAESER, Andreas. Řecká filosofie klasického období: sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés. Praha: 

Oikoymenh, 2000. Dějiny filosofie, s. 238. 

20 KANT, Immanuel. Základy metafyziky mravů. Praha: Svoboda, 1976, str. 20. 
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2.2 Fenomén banality zla 

 

Hannah Arendtová vydala v roce 1963 knihu Eichmann v Jeruzalémě: aneb zpráva 

o banalitě zla, ve které popisuje proces s Adolfem Eichmannem, kterého se účastnila 

v roce 1961 jako reportérka časopisu The New Yorker. Arendtová v knize popisuje nejen 

průběh soudního líčení, ale také samotnou postavu Adolfa Eichmanna, který byl jedním ze 

členů nacistického úřednického aparátu a jehož hlavním úkolem bylo zařizování transportu 

Židů. 

 

2.2.1 Eichmann v Jeruzalémě: aneb zpráva o banalitě zla 

 

A proč je tedy Adolf Eichmann zářným příkladem fenoménu banality zla? Adolf Eichmann 

byl obviněn z páchání zločinů proti Židům, jelikož to on byl zodpovědný za všechny 

transporty do koncentračních táborů. Nejdříve šlo a koncentraci Židů mimo území Třetí 

říše, ale později se jeho pravomoci rozšířily ke „konečnému řešení“, ve kterém už nešlo k 

„pouhé“ koncentraci Židů, ale k posílání Židů do vyhlazovacích táborů na jistou smrt.  

Sám Adolf Eichmann se ale necítil vinen. Podle něj jednal v rámci tehdy platného práva, 

dle jeho slov „to, co udělal, se přece stalo zločinem až dodatečně. On byl vždy občanem 

dbalým zákonů. A Hitlerovy zákony, které co nejlépe plnil, přece v třetí říši měly „platnost 

zákona“.“21 Poslouchání a vykonávání rozkazů tedy považoval za jeho občanskou 

povinnost. Jednal, aniž by se nad svým jednáním pořádně zamyslel. Dá se tedy říct, že zde 

došlo k úplné absenci myšlení, neboli ne-myšlení, kvůli kterému nepřemýšlel nad etickými 

důsledky svého chování. Pouze mu šlo o to, vykonat svou práci dobře a důsledně.  

Adolf Eichmann byl podle psychologů označen za úplně normálního člověka, který neměl 

žádné predispozice k páchání zla. Byl ukázkovým otcem a manželem, a stejně ukázkovým 

příkladem chtěl být i ve své práci. I když byl jednou ze příčin úmrtí takového množství 

Židů, nejednal z nenávisti k nim. Jednalo se o „zlo bez nenávisti“, ke kterému se později 

                                                 
21 ARENDT, Hannah. Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1995, s. 52. 
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dostaneme i prostřednictvím Baumana, podle kterého Židé nebyli zavražděni kvůli 

nenávisti, ale kvůli tomu, jak je někdo jiný oklasifikoval. 

„Potíž s Eichmannem je právě v tom, že mnozí byli jako on, že většina z nich nebyla ani 

perverzní, ani sadistická, že byli a stále jsou strašně a děsivě normální. Z hlediska našich 

právních institucí a našich standardů morálního usuzování byla tato normalita mnohem 

děsivější než všechny zvěrstva dohromady, neboť znamenala, že tento nový typ zločince, 

který je ve skutečnosti hostisgenerishumani, páchá zločiny za okolností, při kterých je pro 

něj téměř nemožné si uvědomit a cítit, že se chová nesprávně.“22 

Hájil se tedy tím, že on sám proti Židům nic neměl. Kdyby to nebyli Židé, nechával by 

klidně transportovat kohokoliv jiného, i svou vlastní rodinu, jen aby splnil rozkaz, který 

mu byl dán „shora“. 

Eichmann „páchá své zločiny za okolností, které mu prakticky znemožňují vědět nebo cítit, 

že to, co dělá, je špatné.“23. Eichmann si tedy neuvědomoval rozsáhlost zla svého jednání, 

nepovažoval se za viníka, protože on sám přeci jen tak neposílal Židy na smrt, ani by ho to 

nenapadlo, kdyby mu to někdo nepřikázal. Nedokázal v této situaci vyhodnotit své chování 

v rámci morálky-tedy jestli je jeho chování etické nebo neetické. Eichmann tedy porušoval 

morální zákony, nikoliv tehdy platné státnické zákony. Hannah Arendtová zde tedy řeší 

otázky legality a legitimity, kterou si vysvětlíme později pomocí etiky. 

Dle Hannah Arendtové je podstata zla ve ztrátě lidskosti, v neschopnosti rozlišovat mezi 

dobrým a zlým. Eichmann se mohl cítit nevinně kvůli síle byrokracie, kvůli které bylo 

těžké určit opravdového viníka. Vina se totiž rozdělila mezi více lidí, kteří přece ale chtěli 

být jenom důslednými a odvádět dobře svou práci. Díky tomu došlo k postupné anonymitě 

zla a funkce systému vytvářeli iluzi dobra ve společnosti. 

„Vždyť přece jde o zločiny en masse, nejen co do počtu obětí, ale i co do počtu 

spolupachatelů, takže na rozsah odpovědnosti nemůže mít žádný vliv, měl-li ten či onen z 

těchto zločinců blíže či dále k člověku, který sám oběť vlastníma rukama zabíjí. Naopak, 

                                                 
22 ZIMBARDO, Philip G. Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 

Společnost; sv. 3., s. 276. 

23 ARENDT, Hannah. Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1995, s. 365.  
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rozsah odpovědnosti vzrůstá, čím více se vzdalujeme od toho, kdo sám uvádí do pohybu 

smrtící zbraň.“24 

Toto je jeden z důvodu, proč bylo vůbec možné odsoudit Eichmanna, i když se choval 

podle tehdejších právních norem a dle jeho slov se žádné přímé vraždy neúčastnil. I přesto, 

že on nebyl strůjcem myšlenky vyvražďování Židů, byl jedním z nástrojů, díky kterým 

k transportům smrti docházelo. Dodržování morálky ve společnosti není vymahatelné 

státem, ale stejně nemůže docházet k jejímu porušování v takové míře a nebýt následně 

žádným způsobem potrestán, aneb „kdyby nebylo oprávněné vidět v ukázněném chování 

naprosto se přizpůsobujícím mravním normám platným v dané době a na daném místě 

chování zločinné, nebyli by žádní váleční zločinci a neměli bychom právo soudit, odsoudit 

a popravit Eichmanna.“25 

Eichmann téměř neviděl podíl své viny na vyvražďování, považoval se spíše za hrdinu, 

který zvládl zařídit transporty neskutečného množství Židů, aniž by docházelo k větším 

potížím. Žil ve svém vlastním mýtu, v mýtu Třetí říše, ve kterém se za hrdinu považoval, 

protože žil v domnění, že opravdu vykonává hrdinské skutky – dělal svou práci výborně, 

patřil mezi nejváženější členy nacistického úřednického aparátu, tudíž ho lidé oslavovali, a 

poslouchal autoritu (v mýtech naslouchání příkazů bohů) při cestě za svou slávou. K tomu, 

aby se ale Eichmann stal opravdovým hrdinou, a ne jen tímto předstíraným, potřeboval 

překročit tento mýtus třetí říše a transcendovat do opravdové říše hrdinů. 

Eichmann bohužel v tehdejší době nebyl výjimkou ve svém chování, ale právě naopak, 

hodně dalších lidí byli jako on. 

„Na tyto osoby by se nemělo nahlížet jako na výjimky. Eichmann a jemu podobní by podle 

Arendt měli být odhaleni v jejich naprosté všednosti. Tito lidé představují všudypřítomné 

skryté nebezpečí v každé společnosti.“26 

                                                 
24 Tamtéž, s. 331.  

25 BAUMAN, Zygmunt. Modernita a holocaust. Překlad Jana Ogrocká. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 

Post; sv. 6., s. 244. 

26 ZIMBARDO, Philip G. Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 

Společnost; sv. 3., s. 561. 
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Eichmannem mohl být kdokoliv jiný na jeho místě, mohl to být každý z nás. Je to ale 

opravdu tak? Možná, že kdyby byl na Eichmannovým místě úplně jiný člověk, vůbec by 

k tak rozsáhlým transportům nedošlo. 

 

2.3 Fenomén banality hrdinství 

 

„Hrdinství podporuje ideály komunity a slouží jako mimořádné vodítko a poskytuje 

příkladný model prosociálního chování. Banalita hrdinství znamená, že jsme všichni 

hrdinové „v očekávání“. Jde o volbu, ke které můžeme být všichni v určitém okamžiku 

vyzváni.“27 

Banalita hrdinství nepřímo vyplynula z banality zla. Banalita hrdinství znamená, že si 

člověk ani neuvědomuje, že vykonal hrdinský čin, a bere jeho skutek jako něco 

obyčejného, samozřejmého, jako něco přirozeného, co by na jeho místě přece udělal každý. 

Ale tomu právě tak být nemusí. Je na nás i to, jestli se vůbec rozhodneme na situaci 

reagovat a budeme se do ní chtít připojit, nebo raději zvolíme lhostejnost. K činu nás 

většinou donutí „skupinové tlaky a skupinová identita, rozptýlení odpovědnosti za činy, 

časové zaměření na bezprostřední okamžik bez starostí o budoucí důsledky vyplývající 

z chování, přítomnost sociálních modelů a věrnost ideologii.“28 

Banalita hrdinství se zjevuje především na příkladu holocaustu během druhé světové války. 

Během něj mnoho lidí pomohlo Židům, přestože věděli, že to bude mít dopad na celou 

jejich rodinu. Tito lidé se většinou nepovažují za hrdiny, jednali podle nich tak, jak měl 

jednat každý – v rámci lidskosti a morálky. Jejich odhodlání pomoci druhým i pod 

pohrůžkou jejich vlastní smrti je neskutečným kontrastem k doposud nejrozsáhlejší 

genocidě zapříčiněné nacisty. 

 

                                                 
27 Tamtéž, s. 564. 

28 Tamtéž, s. 562. 
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3 Souvislost fenoménu hrdinství a banality zla 

 

Oba fenomény si ukážeme nejdřív na Stanfordském vězeňském experimentu, který byl 

ústřední pro popsání Zimbarda fenoménu hrdinství a objasnění predispozic pro páchání zla, 

a poté se nám fenomény vyjeví ve vztahu k holocaustu 2. světové války. 

Stanfordský vězeňský experiment nám pomůže otevřít oči v problematice vlivu prostředí 

asociální role na našem chování. Díky tomuto experimentu se stává jednodušší pochopit, 

jak je možné, že k holocaustu vůbec došlo, protože některé prvky použité v experimentu 

kopírovali taktiku Hitlera k postupnému dosáhnutí jeho cíle – konečného řešení. 

Reflexe holocaustu s fenomény nám poté ukáže příklady fenoménů zla, hrdinství, i 

banality zla a hrdinství. 

 

3.1 Zjevování se hrdinství a zla ve Stanfordském experimentu 

 

3.1.1 Stanfordský vězeňský experiment 

 

Philip Zimbardo popisuje Stanfordský vězeňský experiment v jeho knize Luciferův efekt: 

aneb jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí.29 Kniha je jeho pokusem porozumět procesu 

přeměny, za jakých okolností se obyčejní dobří lidé začnou chovat špatně, čili zle. Snaží se 

najít odpověď na základní otázku: „Co dokáže člověka dostat na scestí?“ Jak je možné, že 

je normální člověk schopen spáchat takové zlo proti nelidskosti, i když jinak vede úplně 

normální, obyčejný život? 

Roku 1971 uskutečnil Philip Zimbardo experiment na Stanfordské univerzitě, jehož se 

účastnilo 24 studentů rozdělených do rolí vězňů a dozorců. Cílem experimentu bylo 

zkoumání toho, jak účastníci s dobrými vnitřními predispozicemi jsou schopni změnit 

svoje chování na základě nově vzniklé situace. Experiment ukázal, jak veliký dopad může 

                                                 
29 Luciferův efekt znamená absolutní transformaci dobra ve zlo neboli přeměnu Lucifera na Satana. Lucifer, nosič světla, 

byl oblíbeným andělem Boha, dokud se mu nevzepřel. Za trest jej Bůh svrhl do pekla spolu se skupinou padlých andělů. 
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mít špatný systém nebo špatná situaci na lidi, kteří se za normálních okolností chovají 

dobře. V experimentu se tedy odráží různé typy reagování na situaci, které můžeme 

přirovnat k celé společnosti, ve které by k něčemu podobnému došlo, nebo již došlo 

například v období holocaustu.  Na experimentu jsou tedy dokazatelné příklady hrdinství i 

zla. 

Na začátku experimentu žádný ze studentů nechtěl být v roli dozorce a to z toho důvodu, 

že role vězně pro ně byla pro jejich budoucí život reálnější. Reálnější v tom smyslu, že 

kdyby v budoucnu udělali například nějaký zločin, mohli by se opravdu stát vězni, ale 

dozorci by se stali pouze v případě, že by se rozhodli toto povolání někdy vykonávat – což 

ani jeden z nich nechtěl. Role v experimentu jim tedy byly náhodně rozděleny. Experiment 

měl trvat původně 14 dní, nakonec skončil již po šesti dnech.  

U tohoto experimentu nešlo primárně o stanovení příčinných souvislostí, nýbrž 

o demonstraci určitého jevu – a to především o to, jak moc může prostředí ovlivnit chování 

jedinců. 

Zimbardo vybral jako experimentální prostředí vězení kvůli tomu, že podle něj jsou 

všechna vězení „fyzickou metaforou pro ztrátu svobody.“30 Díky uměle vytvořenému 

prostředí podobnému reálnému vězení se začali postupně účastníci experimentu vžívat do 

svých rolí. 

Účastníkům experimentu chvíli trvalo, než si na nové prostředí a novou roli zvykli. 

Zimbardo dal dozorcům krátké úvodní školení ohledně toho, jak by se měli k vězňům 

chovat. Zezačátku ale neprojevovali typické vlastnosti dozorců a netvořili svým chováním 

stimulované prostředí vězení. Ale poté se to postupně změnilo a dozorci začali páchat zlo 

na vězních, které pro ně bylo ještě před začátkem experimentu nepředstavitelné.  

Pro ztracení pocitu své individuality nosili dozorci sluneční zrcadlové brýle, díky kterým si 

mohli připadat nad vězni nadřazení. Další věc, která dozorcům dodávala pocit autority a 

moci, byl pendrek, který u sebe neustále nosili. Vězni nosili uniformu se svým 

identifikačním číslem našitým zepředu i zezadu a toto číslo se stalo jejich novým jménem. 

                                                 
30 ZIMBARDO, Philip G. Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 

Společnost; sv. 3., s. 88. 
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Nikdo je tedy nenazýval jejich vlastním jménem. Vězni také museli nosit dámské silonky 

jako pokrývku hlavy k posílení pocitu anonymity a bezmoci mezi vězni. 

Osmihodinové směny začaly být postupně pro dozorce nudnější a nudnější, a tak začali 

vymýšlet vynalézavé způsoby, jak vězně trestat. Žádný z dozorců si už nechtěl vyměnit 

roli s vězněm i přesto, že na začátku mu nezáleželo na tom, jakou roli bude v experimentu 

zaujímat.  

Dozorci si začínali svou roli užívat. Cítili svou vlastní moc nad vězni, kteří rozkazy plnili 

stále rychleji, společně s touhou, která je nutila vymýšlet stále další způsoby týrání a 

zesměšňování vězňů. Čím více si tuto svoji moc uvědomovali, tím více „byli přesvědčení o 

nelidské podstatě vězňů, a tím méně se cítili omezování při vynalézání a prosazování stále 

děsivějších a nelidštějších opatření.31 

Vězni si začínali uvědomovat, že tento experiment není jen „hra“. Postupné přebírání role 

dozorců začalo vězně děsit a donutilo je to postupně měnit i svůj vnitřní pohled na celou 

situaci a to především kvůli ztrátě své individuality.  

Tím, že vězni ztratili část svého „já“ kvůli tomu, že vůbec nebyla používána jejich jména a 

nežili v prostředí, na které jsou zvyklí, začali si postupně vytvářet pocit společné identity a 

to především v situacích, kdy společně „bojovali“ proti dozorcům. Uvědomovali si, že jsou 

součástí experimentu, ale jelikož podmínky experimentu byly ze strany dozorců několikrát 

porušeny a vězni tedy nevěděli, kam až to vše může zajít, snažili se zjistit hranice jejich 

vlastní moci. To vedlo k postupnému vzniku rebelie, myšlenek na vzpouru a plánů na útěk. 

Podobně jako ve skutečných věznicích i tady vězni prokazovali neuvěřitelnou vynalézavost 

ve smýšlení plánů na útěk zároveň s nástroji k tomu jim pomáhajících. Přitom mohli 

všichni účastníci experimentu Stanfordské vězení kdykoliv opustit, což jim umožňovala 

smlouva, kterou všichni před experimentem podepsali. Ale tu možnost jako by téměř 

všichni úplně vytěsnili.  

Vězni postupně podléhali situaci, u některých došlo k opravdu silným emočním otřesům, 

které vedly i k předčasným propouštěním z experimentu. Nic z toho ale nepřinutilo 

Zimbarda ke zrušení experimentu až do chvíle, kdy se objevila jeho tehdejší přítelkyně 

                                                 
31 Tamtéž, s. 231-232. 
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Christina Maslochová, která viděla vězně na jejich cestě na záchod a s hrůzou oznámila 

Zimbardemu, že to, co dělá těm klukům, je doopravdy příšerné. Na základě toho poté 

ukončil Philipp Zimbardo experiment již po šesti dnech. 

Můžeme tedy říct, že negativní situační vlivy zvítězily nad povahovými předpoklady. Zlá 

situace zvítězila nad dobrými lidmi.32 

 

3.1.2 Zjevování se hrdinství a zla 

Zjevování se hrdinství 

Jako první se budeme zabývat příklady hrdinství, které se nám v experimentu ukázaly. 

Bohužel je jich méně než příkladů páchání zla. 

Zářným příkladem hrdinství byla Christina Maslochová, která v té době měla romantický 

vztah s P. Zimbardom a která byla příčinou předčasného ukončení experimentu. Ona sama 

se ale experimentu neúčastnila. Jednou přišla na pozemek Stanfordovy univerzity a viděla, 

jak dozorci vedou vězně s pytli na hlavě na záchod. Zacházení s vězni ji přišlo přehnané, 

a když to řekla Zimbardomu, nedokázal ji nejdříve pochopit. Jak je možné, že Christina 

viděla situaci jinak než on sám? Na to je jednoduchá odpověď. Christina totiž neměla jeho 

předchozí historii a tak neviděla, jak se situace den po dni postupně mění a stává se čím dál 

tím horší. Ostatním připadala situace v mezích normálu, protože už ji nebyli schopni 

objektivně srovnat a zvědavě čekali, kam až může zajít.33 Zimbardo prý experiment 

konzultovat s několika desítky lidí, nikdo jiný ho ale na etičnost experimentu neupozornil. 

Tento její vyjádřený nesouhlas bychom měli z definice hrdinství považovat jako hrdinský 

čin, ale Christině to tak vůbec nepřipadalo, vždyť pouze vyjádřila svůj názor a své pocity. 

Připadala si spíš osamoceně a nenormálně, protože nikdo jiný neviděl nastávající situaci 

stejně jako ona. Z této zkušenosti vytyčila předpoklady pro hrdinství: 

                                                 
32 ZIMBARDO, Philip G. The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil. New York: Random House, 

2007. Print, s. 14. 

33 ZIMBARDO, Philip G. Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 

Společnost; sv. 3., s. 535. 
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„Abychom čin osobního vzdoru mohli považovat za „hrdinství“, musí jít o pokus změnit 

systém, napravit bezpráví, napravit to špatné.“34 

I dle této její definice ji ale stále můžeme považovat za hrdinku, jelikož ona změnila celý 

systém, zastavila bezpráví, které se zde dělo. Bez ní by experiment trval až do konce a 

nikdo nedokáže říct, jak fatální by mohl mít na jeho účastníky dopad. 

Jako další příklady hrdinství bychom mohli považovat vězně Claye a vězně Seržu. 

Z Christininy definice hrdiny bychom je mohli považovat pouze za potenciální hrdiny, 

protože i přesto, že se oba dva vzepřeli dozorcům, ani jeden případ této revolty nevedl ke 

změně podmínek ve věznici, ke změně celého systému či k zastavení celého experimentu. 

Clay držel hladovku i v momentě, kdy měl dostat párky, které patřily k jednomu z lepších 

jídel ve věznici, a Serža odmítl uposlechnout rozkaz jednoho z dozorců, a to přede všemi 

vězni. Oba dali impuls ostatním vězňům, aby začali bojovat, aby ukázali vzdor, který měli 

vůči dozorcům. Bohužel se ostatní vězňové nezapojili, tudíž jejich snahy vyšly vniveč. 

I přesto Zimbardo říká, že v takovémto případě bychom je měli považovat za hrdiny, 

jelikož pokud většina obyčejných lidí je ovládána takovými nátlaky vynucování respektu 

a poslušnosti, menšina lidí, která vzdoruje, by měla být považována za hrdiny.35 

U vězňů byla jinak patrná změna jejich vnitřního stavu, která souvisela se ztrátou jejich 

identity, nedostatkem spánku, ztrátou soukromí a neustálé kontroly. Tuto změnu bychom 

mohli připodobnit ke stavu „naučené bezmocnosti“. Tento stav vzniká při opakovatelném 

trestání nebo selhávání, podněcuje depresivní a destruktivní nálady.36 

Zjevování se zla 

Příkladů konání zla se našlo mnohem více. Jak je ale možné, že tito studenti začali páchat 

takové zlo, i když k němu neměli žádné vnitřní predispozice? 

Když studenti vstupovali do experimentu, jejich charakteristiky byly více méně totožné – 

studenti, kteří měli dobré psychické predispozice, nikdy nespáchali žádnou trestnou činnost 
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a žili úplně normálním životem jako většina jiných lidí. Po ale přibližně třech dnech, kdy 

se rozdělily role na dozorce a vězně, už mezi nimi nebyly žádné podobnosti.  

„Můžeme proto odůvodněně usuzovat, že patologie byly vyvolány řadou situačních sil, 

které na ně v tomto prostředí podobajícím se vězení neustále působily. Navíc byla tato 

situace schválena a udržována systémem stojícím v pozadí, který jsem pomáhal vytvořit 

já.“37 

Nejsou to tedy podle Zimbarda pouze genetické predispozice, lidské vlastnosti, které 

ovlivňují naše chování, ale především situace. Klíčovou je tedy dle Zimbarda moc situace 

zdolávající osobnost a ty nejlepší úmysly, které v sobě tato osobnost má. Všichni nějak 

zapojeni do Stanfordského vězeňského experimentu - účastníci, výzkumní poradci, rodina 

a přátelé – byli do vzniklé situace tak kompletně vtaženi, že si neuvědomovali vážnost 

situace, i když se odehrávala přímo před nimi. 

Dalším důležitým zdrojem zla byl pocit anonymity. Tento pocit usnadňoval dozorcům 

páchat zlo na vězních, jelikož jim pomohl odprostit se od jakéhokoliv vztahu k nim. U 

vězňů zapříčinil postupnou ztrátu jejich identity a tím usnadnění přijmout dozorce jako 

svou autoritu. Na základě studie harvardského antropologa Johna Watsona, založené na 

zkoumání válečníků jdoucích do boje třiadvaceti různých společností, bylo potvrzeno 

tvrzení, že anonymita zvyšuje agresivitu.38 

„Krutost koreluje s určitými vzorci sociální interakce mnohem těsněji než s osobnostními 

charakteristikami či jinými individuálními zvláštnostmi pachatelů. Krutost je svým 

původem mnohem víc sociální než charakterová.“39 

Dá se tedy říci, že veliký faktor v páchání zla hrála vzájemná solidarita dozorců, která je 

propojovala a probouzela v nich tendence chovat se jinak než ve skutečném životě. Lidé 

většinou zkoušejí, kam až můžou zajít, a v případě, že je nikdo nezastaví, počítají s tím, že 

je jejich chování schváleno nějakou autoritou a můžou se domnívat, že je jejich jednání 
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dokonce správné. V tomto experimentu byl za tuto autoritu považován sám Philip 

Zimbardo, ale v celém experimentu měl spíše pasivní roli, než že by aktivně přikazoval 

dozorcům, jak mají s vězni zacházet.  

Na základě toho Baumann tvrdí, že za zlo spáchané v experimentu by tedy měli být 

zodpovědní především sami dozorci.40 Je to ale opravdu tak? Naše obvyklé nahlížení zla je 

ve smyslu násilí nebo destrukce, ale lhostejnost (ne-reakce) je přeci také forma zla.41 

Zlo je hůře identifikovatelné, pokud je postupné, protože najednou nejsme schopni 

rozeznat stupeň změny chování, nevidíme takový kontrast mezi dobrem a zlem. Také se 

lidé zachovají jinak v případě, že se zlo koná skupinově a nečelí mu pouze sám, vzniká tak 

anonymita zla. V tom tkví kouzlo zla, je tak těžko rozeznatelné, protože někde vevnitř 

doufáme, že přece by všichni hromadně nekonali zlo, vždycky ve skupině musí být někdo, 

kdo si všimne, kam až situace zachází a řekne, že už by to stačilo. Co když je ale takový 

člověk lhostejný a raději „jde s davem“? 

Ne všichni dozorci se ale vžili do role agresorů. Například dozorce jménem Varnish se 

snažil napodobovat chování ostatních dozorců, což dělá většina lidí, když se ocitnou 

v nějaké nové neobvyklé situaci, aby se se svojí novou rolí mohl ztotožnit. Ale ani tak mu 

role neoblomného dozorce nevyhovovala, proto se spíše obrátil k roli „hodného“ dozorce, 

za což byl následně svými kolegy kritizován.  

Tato jeho role ale nebyla doopravdy upřímná, spíš to tak dělal pro svůj dobrý pocit, 

protože nechtěl vězňům přímo ubližovat, ale i když byl svědkem psychického i fyzického 

týrání vězňů (fyzické týrání ani nebylo původně v účastnické smlouvě experimentu 

povoleno), nijak nezakročil, jen si našel svůj způsob, jak se s nastalou situací vyrovnat. 

Pro dozorce bylo těžké udržet si svou roli, když se dostali za území věznice – tedy když šli 

s některým z vězňů na záchod. V ten moment jim chyběly vnější náležitosti věznice, které 
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by jim poskytly oporu a také to, že najednou byli s vězněm o samotě a přestával ho vnímat 

jako svého „nepřítele“.42 

I když páchání zla v experimentu byla zapříčiněna systémem, který měl moc nad dozorci a 

vězni, nemůžeme u dozorců mluvit o banalitě zla. Všichni dozorci si byli moc dobře 

vědomi toho, co dělají, ještě jim to dělalo potěšení. Nebrali ale zodpovědnost za to, co 

dělají, sami na sebe, jelikož nepřišel nikdo „shůry“, kdo by jim řekl, že takhle se tedy 

chovat nemůžou. 

 

3.2 Reflexe holocaustu v souvislosti s fenomény hrdinství a banality zla 

 

„Holocaust zastínil všechny obrazy zla, které jsme zdědili a měli v paměti. Obrátil tím 

všechna tradiční vysvětlení zlých skutků. Najednou vyšlo najevo, že to nejhorší zlo v lidské 

historii nevyplynulo z rozporu řádu, ale z dokonalé, bezchybné a nezpochybnitelné vlády 

pořádku. Nebylo dílem divokého, nekontrolovatelného davu, nýbrž mužů v uniformách, 

poslušných a ukázněných, dodržujících pravidla a pedantsky lpících na duchu a liteře 

instrukcí.“43 

To nejděsivější, co si odnášíme z faktu, že se holocaust stal, není, to, že „se to mohlo stát 

nám, nýbrž představa, že jsme to mohli spáchat my“.44Vojáci, kteří zabíjeli ostatní, se ve 

většině případů nerozlišovali od zbytku společnosti. Nebyli to její vyvrhelové, neměli 

v sobě žádné predispozice k páchání zla, ale byli to obyčejní lidé, kteří když sundali své 

uniformy, vrátili se zpět za svými manželkami a milovanými dětmi. Akorát jednali v určité 

situaci, do které se prostřednictvím systému dostali. Většina z nich nemusela mít, stejně 

jako Eichmann, nic proti Židům, ale jen plnili rozkazy, které jim byly dány, kvůli tomu, 

aby mohli být považováni za dobré vojáky dobře odvádějící svou práci. 
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Už například samotný Stanfordský vězeňský experiment ukazuje, jak jsou lidé schopni 

proměnit své chování na základě role, která je jim přidělena a i na základě situace, ve které 

se ocitnou. A nikdy není jistota, jak se člověk v takovéto situaci doopravdy zachová – zle 

nebo hrdinsky? Když se lidé snaží zodpovědět otázku, jak je vůbec možné, že lidi dokázali 

spáchat takové zrůdnosti a jak je možné, že se proti celé situaci nespojili a nepostavili se jí, 

měli by si před souzením těchto lidí zkusit zodpovědět ještě jednu otázku: jak bych se 

v dané situaci zachoval já? Na takovou otázku se ale těžko hledá odpověď, dokud se 

člověk do takovéto situace opravdu nedostane a není nucen jí čelit.  

Další experiment dokazující sílu autority nutící normální lidi k páchání zlaje Milgramův 

experiment.45 Podle jeho hypotézy to nejsou krutí a zlí lidé, kteří páchají zlo, ale úplně 

normální lidé, kteří jednají ve vztahu k autoritě, jíž musí poslouchat. Z úplně stejného faktu 

vycházela Hannah Arendtová při zkoumání banality zla. 

Tehdejší racionální společnost byla již na takové sociální úrovni, že je až zarážející, že 

mohlo dojít tak k rozsáhlému vyvražďování. Ale „bylo-li v roce 1941 v našem 

společenském zřízení něco, co umožnilo holocaust, jak si můžeme být jisti, že se to od té 

doby vytratilo?“46 

V průběhu dějin proběhlo již několik genocid, ale žádná z nich neměla takovýto rozměr, 

nebyla tak dokonale promyšlená a nebyla prováděna tak vyspělou společností. Role 

společnosti byla aktivní, lidé viděli, co se okolo nich děje, ale nebyli v tu chvíli schopni 

adekvátně zareagovat. Z toho vyplývá, že „holocaust byl nejenom selháním, ale také 

produktem moderní civilizace“.47 

Důležitým krokem k tomu, aby Hitler mohl provést holocaust podle svých představ, byl 

vznik byrokratického aparátu, který vychází z toho, že ať člověk dělá cokoliv, chce to dělat 

dobře. Morálka člověka se tedy soustředí v danou chvíli jen na to, aby vykonal dobře svou 
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práci a to i za předpokladu, že je tato práce v nesouladu s jeho vlastní morálkou.48 Tuto 

situaci jsme mohli vidět v případě Adolfa Eichmanna, který nepřemýšlel nad tím, jestli to, 

co dělá, je morálně správné, ale šlo mu jen o to, aby svou práci odvedl tak, jak po něm bylo 

požadováno. Díky tomuto systému je možné systematicky využívat racionalitu lidí k tomu, 

aby dělali to, co po nich jejich „nadřízený“ chce. Většinou museli udělat jen určený kus 

práce, ale neviděli celkový výsledek, ke kterému tato jejich práce přispěla. Tento 

byrokratický systém tedy funguje podobně jako továrna, ve které dělá dělník také jen 

určitou práci, ale k výslednému produktu už se většinou nedostane a nevidí tedy, k čemu 

byla jeho práce vlastně užitečná.  

Dalším důležitým krokem byla dehumanizace, což znamenalo zbavit Žida jeho lidskosti 

a začít ho brát čistě technicky.49 Stejný postup zvolil Philip Zimbardo během 

Stanfordského vězeňského experimentu, kdy byla vězňům a vlastně i dozorcům odebrána 

jejich identita kvůli tomu, aby začali brát svoje role identicky a ztratily své vlastní „já“.  

Bylo tedy důležité dosáhnout izolace od židovského obyvatelstva. To nebyl ale vůbec 

jednoduchý úkol, protože pro většinu lidí byli Židé jejich sousedy, přáteli, někdy i 

partnery. Lidé si ale ze začátku přímo neuvědomovali, co se okolo nich děje. Můžeme tedy 

velkou část viny svalit na lhostejnost obyvatelstva, která vznikala díky „plánu na 

Entfernung národa a kultury, které byly z různých důvodů chápány jako cizí a nežádoucí.50 

Bylo potřeba vytvořit ze Židů abstraktní kategorii, ke které lidé úplně ztratí vztah, protože 

jinak by bylo velmi obtížné zabíjet lidi, kteří jsou vlastně stejní jako všichni ostatní. Mohla 

vzniknout masová panika z toho, že by se toto mohlo stát každému. Během genocidy 

nebyli Židé zabíjeni proto, jací ve skutečnosti byli nebo jak vypadali, ale kvůli tomu, jak je 

někdo jiný oklasifikoval. 
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„Odosobnění zvyšovalo již existující všeobecnou lhostejnost německého veřejného mínění. 

„Konečné řešení“ by nebylo možné bez postupných kroků vylučujících Židy z německé 

společnosti, které se odehrávaly přímo před očima veřejnosti, ve své právní podobě se 

setkávaly s všeobecným souhlasem a vyústily v odosobnění a degradaci postavy Žida.“51 

I dle Milgrama je „nepřímá úměra mezi ochotou být krutý a blízkostí oběti“.52 Je mnohem 

snazší ubližovat člověku, který je od nás vzdálen, než někomu, ke komu máme opravdu 

blízko. Proto docházelo k dehumanizaci Židů, byli představování jako tvorové 

nepřipomínající lidské bytosti. Když lidé viděli Židy na obrázcích z koncentračních táborů 

nebo dokonce naživo, jejich zjev opravdu téměř člověka nepřipomínal, za což mohly 

příšerné životní i pracovní podmínky, ve kterých se nacházeli. Lidé tedy postupně ztráceli 

vztah k těmto lidem, nebrali je jako stejný druh, a proto bylo pro Hitlera jednodušší 

dosáhnout svého cíle. Podobná změna chování byla znatelná i u dozorců, kteří když se 

ocitli s vězněm sami mimo věznici, bylo pro ně najednou složitější zachovat si svůj pocit 

autority a neoblomnosti.  

Člověk tedy dokáže být jen do určité míry lhostejný ke své oběti. Čím je mu vzdálenější, 

tím méně vidí bolest, kterou ji způsobuje, a tudíž na něj nepůsobí takovou sílou morální 

cítění, které ho přirozeně vede ke správnému jednání. 

Hitler tedy postupem času získával perfektní prostředí pro uskutečnění svých plánů. Jako 

autorita měl tak široký vliv, že dokázal postupně díky byrokratickému systému donutit 

dělat lidi to, co chtěl, aniž by se moc vzpouzeli a bojovali proti němu. Dle Milgramovy 

studie by všechno mohla dopadnout ještě hůř, kdyby „byli lidé přesvědčeni o trvalosti 

svého spojení s organizací, jíž autorita prezentovala, nebo kdyby byli přinejmenším 

přesvědčeni o tom, že šance na takovou trvalost je reálná.“ Kdyby tedy lidé nedoufali ve 

změnu systému či autority, kdyby Hitler nebyl celou válkou oslaben, začali by proti němu 

vůbec bojovat? Člověk nikdy neví, jak nějaký takový to režim nebo vláda jednoho člověk 

může trvat, může si teda v duchu říkat, že nemá cenu nějak aktivně bojovat pro změnu, 

když je stejně vlastně nereálná, anebo se rozhodne být lhostejný a čekat, až se „věci 

nějakým způsobem změní samy“. 
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Nejpozoruhodnějším závěrem plynoucím z kompletního souboru Milgramových 

experimentů je, že „pluralita je nejlepším preventivním lékem proti tomu, aby se morálně 

normální lidé dopouštěli morálně nenormálního jednání.“53 

Aby mohlo dojít k takto rozsáhlé genocidě, bylo tedy nezbytné zničit politický pluralismus. 

Lidé museli poslouchat jenom jednu autoritu, aby se jejich názory a chování nerozdělovalo 

do více různých skupin. Lidé se stejným smýšlením, se stejným cílem, což bylo obojí 

ovlivněno nacistickou propagandou, ztrácejí postupně nadhled nad situací. Naopak, jsou 

v ní tak moc zakotveni, že jak se situace postupně mění, můžou začít slepě poslouchat 

autoritu bez přemýšlení nad tím, jestli je vlastně toto jednání morální nebo nemorální.  

Stejně jako ve Stanfordském vězeňském experimentu se může stát, že všichni aktéři 

v tomto nově vzniklém prostředí, vymykajícímu se jejich normálnímu každodennímu 

životu, nevidí přes kontinuálnost procesu změny kontrast mezi chováním předtím a poté. 

Najednou lidé můžou brát nové zákony jako ty správné, všeobecně platné a jsou schopni za 

jejich dodržování obětovat cokoliv (viz. dodržování Norimberských zákonů). Nevidí 

objektivně, co se okolo nich děje. Je tedy nezbytně důležité, aby přišel někdo zvenčí, stejně 

jako tenkrát Christina Maslochová Zimbardová, a řekl, že tohle chování není správné a 

mělo by se s tím okamžitě přestat. Z toho logicky vyplývá, že bylo především na okolních 

státech, aby se stali „hrdiny“ a docílili změny v celém Německu. 

Adolf Hitler postupně zkoušel, kam až může zajít. Veškerými svými kroky testoval, jaká je 

politická atmosféra jak v Německu, tak v okolních státech. V Německu se setkal spíše 

s netečným obyvatelstvem, které příliš neprotestovali ani v případech, kdy našli byty svých 

židovských sousedů prázdné, nebo je viděli odcházet s malými kufříky, ve kterých měli 

veškeré své jmění, kamsi do „neznáma“. Ale Francie také poslala všech 7500 Židů 

z Bádenska do koncentračního tábora v Gursu a po zahájení konečného řešení je nechala 

odvézt do Osvětimi. To ukázalo Nacistům, že jsou Židé „nežádoucí“ i v ostatních státech. 

Proč by tedy nezačali postupně radikalizovat a nezačali posílat Židy místo do 
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koncentračních táborů do táborů vyhlazovacích? Eichmann si stěžoval, že by vlastně vůbec 

k vyhlazování Židů nemuselo dojít, kdyby byly ostatní státy ochotny Židy přijímat.54 

Našli se samozřejmě lidé, které bychom mohli považovat za hrdiny, protože i v této těžké 

situaci se rozhodli správně a postarali se o Židy, přestože riskovali bezpečnost celé své 

rodiny. Byli to obyčejní lidé, kteří se nevyznačovali žádnou speciální charakteristikou, 

přesto v nich v rozhodujících chvílích převažovala dobrá stránka a rozhodli se zůstat na 

straně dobra. K zastavení holocaustu ale bylo potřeba, aby takových lidí bylo mnohem více 

a nebáli se svrhnout zbytek společnosti na svou stranu, přesvědčit je o nutné změně a 

dosáhnout tak změny celého systému. Existence těchto hrdinů je ale nezbytná pro to, 

abychom mohli říct, že se vždycky, v jakémkoliv systému, jakékoliv situaci, objevují lidé, 

kteří jsou schopni neuposlechnout rozkaz, dát přednost svému svědomí, svému přesvědčení 

o tom, co je dobré a co špatné a jednat dle své vlastní morálky.  

Holocaust vypovídá o tom, jak těžké je postavit se zlu. Lidé radši svedou svou morální 

povinnost na někoho jiného ve vidině toho, že budou-li se držet vzadu, uniknout tomuto 

zlu, doufají, že zlo brzy pomine bez jejich přičinění. Dochází tedy k anonymitě zla, nikdo 

nevystupuje z davu, všichni zlo konají a zároveň nikdo. Raději tedy místo morální 

povinnosti přijmou zásady racionálního zájmu a sebezáchovy. Jenomže „v systému, 

v němž racionalita a etika ukazují opačnými směry, je nejvíce postiženo lidství.“55Jak se 

ale dozvíme v příští kapitole, člověk nemůže být k takovéto poslušnosti donucen, každý 

má vlastní svědomí, za které je zodpovědný. Zlu tedy lze vzdorovat, člověk se jen musí 

správně rozhodnout a uvědomit si, že má vždycky možnost volby. 

 

 

 

 

                                                 
54 ARENDT, Hannah. Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1995, s. 210.  

55 BAUMAN, Zygmunt. Modernita a holocaust. Překlad Jana Ogrocká. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 

Post; sv. 6, s. 279. 
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4 Etický rozměr problematiky hrdinství a banality zla 

 

4.1 Filosoficko-etická perspektiva 

 

V této kapitole nahlídneme různé pohledy na etická poučení, která vycházejí ze 

Stanfordského experimentu a holocaustu. 

Jako první se můžeme podívat na pohled Philippa Zimbarda: 

„[…]Faktory vyššího řádu, systémy moci, tvoří a formují situační podmínky. Pro 

porozumění složitých vzorců chování je nutno počítat nejenom s působením situace a 

dispozic člověka, ale také s vlivem systému.“56 

Dle něj má největší podíl na lidském jednání a zároveň na lidském svědomí situace, ve 

které se člověk ocitne a na kterou musí nějakým způsobem zareagovat a určit si v této 

situaci svou mnohdy novou roli. Lidé by ale za každé situace měli mít kontrolu nad svým 

chováním, konat z jejich dobré vůle a být zodpovědní za jejich chování v jakékoliv situaci. 

Jedinci, kteří konají zlo, by měli vědět, že konají zlo a být za to náležitě potrestáni. 

Tento pohled je ale čistě socio-psychologický a z tohoto důvodu opomíjí důležité 

poznatky, které vychází z filosofie a etiky. A to především: odkud vůbec pochází potřeba 

mravního jednání? Co to znamená „konat z dobré vůle“? 

„[…] morální jednání je bytostně věcí intelektu, morální situace jsou v principu stejně jako 

jiné situace neměnná fakta, a tedy i morální soudy jsou podřízeny pojmům „pravdivé“ a 

„nepravdivé“.“57 

Schopnost morálního jednání vychází podle Sokratova učení z vědění, kterým už daný 

jedinec disponuje, a pokud toto vědění má, jedná správně. Cíl člověka tedy tkví v poznání 

ctností. Sókratés považoval všechny ctnosti za formy vědění. 

                                                 
56 ZIMBARDO, Philip G. Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 

Společnost; sv. 3., s. 34. 

57 GRAESER, Andreas. Řecká filosofie klasického období: sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés. Praha: 

Oikoymenh, 2000. Dějiny filosofie, s. 121. 
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Sókratés si nemyslel, že morálka je něco, co se rozumí samo sebou. Samotnému Sokratovi 

pomáhal ve schopnosti správně rozhodovat jeho vnitřní hlas „daimonion“.  

Daimonion můžeme připodobnit ke svědomí, které vždycky pomáhá člověku rozhodnout 

v jednání, co je dobré a co zlé. Sókratés bral tedy nemorální jednání pouze jako omyl, 

který někdo vykoná úmyslně ve víře, že toto jednání přinese jemu samému něco 

prospěšného, protože přece nikdo by nekonal špatné věci s tím, že následkem tohoto 

jednání bude nešťastný, jak popsal Platón v dialogu Gorgias „nikdo nemůže chtít něco, co 

se protiví jeho zájmům, kterým rozumí.“(509e5-9,) Člověk tedy velmi těžko sám rozezná, 

co je pro něj dobré a špatné, protože i ve víře, že je pro něj něco dobré, může vykonat něco 

špatného, protože přece by někdo vědomě nekonal zlo sám sobě. 

„[…] mezi mravním věděním a mravním jednáním je nutný vztah, závisí vposled na 

nedokazatelné a nevyvratitelné domněnce, že ctnost ve smyslu mravní ctnosti představuje 

dovednost, která se nemůže mýlit a která těm, kdo ji mají, dává schopnost konat mravně 

správné za všech okolností.“58 

Platón také souhlasil se Sókratem v tom, že je nutné, aby existoval vztah mezi morálním 

věděním a morálním jednáním. Jeho tezi, že „nikdo nechybuje dobrovolně“ dal do 

souvislosti s determinismem. To popsal ve svém dialogu Timaios, kde determinací 

špatného chování mohou být tělesné nedokonalosti nebo špatná výchova. V těchto 

případech může člověk vykonat nemorální čin a přitom za něj nebýt zodpovědný. 

Platón také rozšířil Sokratovo nahlížení duše. Byl přesvědčen, že „lidská duše, anebo 

alespoň její část, je svou substancí spřízněna s tímto světem idejí a může tyto pravdy 

rozpoznávat a emocionálně zakoušet.“59 Jinak řečeno, díky tomu, že je duše spjata 

s dokonalým světem idejí, je schopná rozeznat dobré od zlého, ví, jaké chování je to 

„dokonalé“. Člověk už tedy ve své podstatě může být dobrý i zlý a jeho duše je schopna 

rozeznat, jestli jedná dobře nebo špatně. Duše tedy nemůže být nikdy jen dobrá nebo jen 

špatná. 

                                                 
58 Tamtéž, s. 137. 

59 Tamtéž, s. 233. 
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Člověk přirozeně vždy jedná na základě vlastních sklonů, dle toho, co je mu z jeho 

podstaty blízké. „Nemorálně či morálně špatně jednám pouze tehdy, když se nechám 

určovat sklony, které odporují povinnosti“.60 Když tedy člověk jedná na základě něčího 

rozkazu, který je v rozporu s jeho vlastní povinností, jedná nemorálně. 

I podle Imannuela Kanta máme svědomí apriori již v naší podstatě. Dle něj existují dva 

prvky, které jsou nutné pro každé svědomí: „charakter povinnosti“ a „dobrota a špatnost“. 

Člověk tedy má v sobě jakési mravní apriori, díky kterému je schopen rozeznat dobro a 

zlo. „Čistý rozum je sám o sobě praktický a dává (člověku) všeobecný zákon, který 

nazýváme mravním zákonem.“ (KdpV. A 56) Toto platí pro všechny bytosti, které mají 

rozum, pokud vůbec mají vůli. Svědomí má tedy úplně každý člověk. 

Člověk přirozeně vždy jedná na základě vlastních sklonů, dle toho, co je mu z jeho 

podstaty blízké. „Nemorálně či morálně špatně jednám pouze tehdy, když se nechám 

určovat sklony, které odporují povinnosti“.61 Když tedy člověk jedná na základě něčího 

rozkazu, který je v rozporu s jeho vlastní povinností, jedná nemorálně. 

Sám Eichmann se odvolával na Kanta a říkal, že žil dle jeho kategorického imperativu (jak 

bylo již výše napsáno). Ale nebyl v chápání Kanta důsledný. Pokud Eichmann považoval 

za dodržování kategorického imperativu to, že konal svou povinnost, mohl se považovat za 

toho nejmorálnějšího člověka. Pro Kanta je totiž „jednání morálně dobrým tehdy a jedině 

tehdy, když se uskutečňuje z povinnosti.“62 A jak už víme, svou povinnost vůči Vůdci 

vykonával Eichmann opravdu se vší snahou. Ale Kant nevidí tuto povinnost ve slepém 

poslouchání něčích rozkazů, ale vidí tuto povinnost v osobnosti člověka, v jeho „svobodě a 

nezávislosti na mechanismu celé přírody“. 

Kantův Kategorický imperativ požaduje, aby „norma jednání mohla být principem 

všeobecného zákonodárství“, jinými slovy řečeno, aby „lidství v každé osobě bylo ctěno 

jako sebeúčel“.63 Z toho vyplývá, že lidství se stává cílem, ke kterému by člověk měl 

                                                 
60 ANZENBACHER, Arno. Úvod do filozofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, s. 231. 

61 Tamtéž, s. 231. 

62 Tamtéž, s. 231. 

63 Tamtéž, s. 240. 
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morálně směřovat, lidství tedy představuje mravní dobro.64 Abychom odsoudili 

Eichmanna, můžeme si zodpovědět otázku: Bylo lidství Eichmannovým morálním cílem? 

Nebylo. Byl jeden z mála lidí, který mohl Židy zachraňovat, posílat transporty do bezpečí, 

falšovat zápisy poslaných Židů na smrt a spoustu dalšího. Neudělal ale nic, čím by se 

v rámci své vnitřní morálky mohl ospravedlnit. Je sice pravda, že on přímo nikoho 

nezabíjel, ale zároveň proti tomu nezakročil a tím se provinil. Provinil se ve jménu 

lidskosti.  

Hannah Arendtová pojí morálku se schopností myslet, ale v jejím podání nahlíží člověk 

Eichmanna spíše nevinným, jako oběť systému, než jako morálkou disponujícího jedince, 

který je ve všech ohledech odpovědný za své jednání. Podle ní páchal Adolf Eichmann zlo 

neuvědoměle, bezmyšlenkovitě.  

„Nebylo na něm nic, co by ukazovalo na pevné politické přesvědčení nebo specificky zlé 

motivy, a jediné, co bylo pozoruhodné na jeho dřívějším chování i na jeho chování 

současném při výsleších u soudu a předchozích policejních výsleších, něco čistě 

negativního: nebyla to hloupost, ale bezmyšlenkovitost.“65 

Hlavním problémem Adolfa Eichmanna nebylo to, že by byl hloupý, ale něco – co se 

jevilo jako jeden z nových fenoménů moderní společnosti – totální neschopnost myslet. 

Eichmann nepřemýšlel nad hrůzností svých činů, protože si neuvědomoval (možná spíš 

nechtěl uvědomovat) jejich závažnost.  

Byly ale momenty, kdy došlo u Adolfa Eichmanna ke krutému střetu s realitou. Jedním 

z těchto momentů bylo, když po něm Hitler požadoval, aby zkontroloval situaci v Minsku, 

kde měli být Židé stříleni. Když tam přijel, bylo už skoro po všem, což ho velmi potěšilo, 

ale i to málo, co viděl, stačilo k tomu, aby se mu „podlomila kolena“.66 Z toho vyplývá, že 

Eichmannovo svědomí muselo alespoň na chvíli vidět, co se doopravdy děje a že on sám 

k tomuto dění přispívá. Jeho reakcí ale nebylo začít boj proti nelidskosti, které se stal právě 

svědkem, ale rychle z tohoto místa odjet a dělat, jakoby se nic nedělo. Lhostejnost vyhrála. 

                                                 
64 Člověk jest sice dosti nesvatý, ale lidství v jeho osobě musí mu býti svaté. V celém stvoření možno užívati všeho, co 

chceme a nad čím máme nějakou moc, také pouze jako prostředek; jen člověk, a s ním každý rozumný tvor, je účelem o 

sobě. (KdpV. A 155 n.) 

65 ARENDT, Hannah. Život ducha. Přeložil Jan LUSK. Praha: Aurora, 2001, s. 16. 

66 ARENDT, Hannah. Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1995, s. 120.  
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Sama Hannah Arendtová se poté odkazuje při zkoumání svědomí Eichmanna na Sokrata a 

jeho vnitřní hlas daimonion. Souhlasí se Sokratovým výrokem, že „svědomí je anticipace 

druha, který na vás čeká, pokud a jestliže se vracíte domů“.67 Dle ní je velmi těžké, obrátit 

se k sobě samému, ke svému vnitřnímu svědomí a zapomenout na okolní svět. Tento obrat 

by měl člověk vykonat právě za pomoci svého vnitřního hlasu, díky dialogu, který vede se 

svým svědomím. Problém Eichmanna ale byl, že nebyl této sebereflexe se svým svědomím 

schopný 

Za období nacismu došlo kvůli totalitnímu režimu k omezení svobody jedince, jehož 

morálka byla v rozporu s právními normami, které byl nucen dodržovat. Pro jedince může 

být v tuto chvíli velmi těžké vůbec se takovým zákonům či celému režimu vzepřít, jelikož 

„nejedná sám za sebe, ale vykonává pouze to, co mu nařizuje „vyšší zákon“ 

zprostředkovaný „Vůdcovou vůlí“ převáděný do řeči instrukcí a nařízení funkcionáři 

avantgardní strany, která uplatňuje svoji vedoucí úlohu“.68 

Z tohoto vzájemného působení systému a jedince vyvstává další etická problematika, a tou 

je rozdíl mezi „legalitou“ a „legitimitou“. Legální jednání je jednání, které je v souladu se 

zněním zákona. Legitimní jednání je jednání, které je v souladu se smyslem zákona. To by 

znamenalo, že Adolf Eichmann jednal legálně, tedy v souladu se zákonem, ale nejednal 

legitimně. Vzniká tím rozpor mezi vědomím jedince a institucemi, které ho obklopují.  

Immanuel Kant rozlišuje legitimitu (například logického soudu, nároku, vlády či 

panovníka) a pouze formální legalitu. Dle Kanta ale žádná z institucí nemá přednost před 

vědomím jednotlivce. Žádná instituce ale není schopná plně ovládat a kontrolovat osobní 

vědomí jedince.  

 

 

 

 

                                                 
67 ARENDT, Hannah. Život ducha. Přeložil Jan LUSK. Praha: Aurora, 2001.s. 210. 

68 ARENDT, Hannah. Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1995, s. 405.  
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4.2 Novodobá věda a technika a jejich vliv na myšlení člověka 

 

„Začala u tradicionálních matematických pojmů a principů a zanedbala původ těchto 

pojmů, které pocházejí ze světa prvotní nahlédnutelnosti, z praktického přirozeného světa, 

a tím podlomila svou racionalitu.“69 

Tento úryvek textu převzatý od Jana Patočky odkrývá problém vědy, která ovlivňuje 

společnost. Je velmi důležité se touto problematikou zabývat, protože věda má větší podíl 

na vině, co se týká holocaustu minulého století, než si člověk dokáže představit. 

I přesto, jaké nám věda v moderní době přináší poznatky, musí jít tento její úspěch ruku 

v ruce s odloučením od pravdivého poznání člověka. Pravdivým poznáním je myšleno to 

úplně základní, tedy vlastní odkrytostí pravdy, neboli aletheia. Díky vědě nemá moderní 

člověk potřebu přemýšlet, jak je to ale možné? Souvisí to s fenomenologií. Ztratili jsme 

potřebu odkrývat pravou podstatu věcí, nezajímá nás, jak se nám věci opravdu jeví. Stačí 

nám pouze jasně dané poznatky vědy, nad kterými nepřemýšlíme, protože už nám jsou 

dány. Věda by ale neměla být přijímanou jistotou, nýbrž by se člověk měl vrátit zpět 

k předpokladům, díky kterým věda vůbec mohla vzniknout. Pokud toto neuděláme, může 

to vést k soustavnému zneužívání vědy. Pokud neznáme souvislosti, nejsme schopní ani 

objektivně brát její závěry. Můžeme si je vyložit po svém a na základě své nevědomosti je 

můžeme zneužít v rámci vlastní ideologie. Člověk se tedy postupně odvrací od celkovosti, 

mizí arété. 

„Arété není privátně individuální ctnost; je to něco pevně určeného, co se děje v měnivých 

konkrétních situacích, je to úsilí o prohlédnutí celku v zasazení do konkrétní situace.“70 

Arété není už pouze individuální ctnost, kterou bychom měli v životě dodržovat, abychom 

dosáhli eudaimonie. Je to něco pevně určeného, je to úsilí o prohlédnutí celku v zasazení 

do konkrétní situace. Nestačí tedy jen odborník, který je odborníkem jen na určitou část 

něčeho, např. nějakého odvětví, a na základě jehož výsledku bychom mohli udělat obecně 

platný závěr. Pro takového člověka, který je odborníkem na určitou problematiku, a kterou 

                                                 
69 PATOČKA, Jan, KOUBA, Pavel a Ivan CHVATÍK, ed. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve 

světě a v dějinách. Praha: Oikoymenh, 2002, s. 309. 

70 PATOČKA, Jan, Ivan CHVATÍK a Pavel KOUBA. Péče o duši. Praha: Oikoymenh, 1996, s. 33. 
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rozebírá do hloubky, je největším problémem nahlížet na problém v rámci jiného 

horizontu. Velmi snadno se upne na ten pro něj co nejlepší horizont, ze kterého se mu věc 

„vyjasňuje“ nejlépe. Ale udělit našemu dosavadnímu poznání margo a následně se na něj 

podívat z jiného úhlu, abychom věděli, jestli je tento náš závěr opravdu pravdivý, je pro 

nás velmi těžké. Potřebujeme mít tedy náhled nad celkem, který žádné margo nemá. Je to 

tedy jakási potřeba, která během holocaustu, potažmo Stanfordského experimentu, úplně 

vymizela.  

Lidé (viz. Eichmann) vykonávali skvěle práci ve svém určitém odvětví, ale o nic dalšího se 

nezajímali, jako například kde je počátek tohoto jednání a kde končí a k čemu vlastně 

vede.  

„Technika nám brání k prvotnímu přístupu k pravdě.“71 Svou jistotu neboli pravdu, 

v tomto významu certitudo, nachází pouze ve výsledcích. Ale jak se k tomuto výsledku 

věda dobere? Kde byl ten počátek, ze kterého vycházela?  V tom tkví ten problém, kdy by 

si měl člověk uvědomit, že vědecké poznání pro něj nikdy nemůže být tím úplně 

stoprocentním. Je důležité navrátit se k přirozenosti myšlení. 

„V Gestell, v době té univerzální objednávky vrcholí odcizování tím, že každý je v podstatě 

jen svou funkcí a výkonem…“72 

Gestell jsou vědecké výkony na objednávku, Gestell nenechává žádnou věc být tím, čím je, 

nýbrž vymačkává z ní to, co on chce. Gestell je univerzální, je to ten systém, který se snaží 

ze všeho něco „vymačkat“. Porozumění je to, kde to není možné. 

„Svět se sice ukazuje, ale tak, že to už nikdy není svět, nýbrž jen tyhle objednávky a 

rozkazy, a dál nic.“73Tyhle objednávky a rozkazy zapříčiňují ztrátu potřeby vlastního 

myšlení, čehož jsme byli svědkem i u samotného Adolfa Eichmanna.  

Další pojem, který přichází ruku v ruce s „Gestell“, je „Machenschaft“. Heidegger ho 

přirovnává ke „zhotování“. 

                                                 
71 PATOČKA, Jan, KOUBA, Pavel a Ivan CHVATÍK, ed. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve 

světě a v dějinách. Praha: Oikoymenh, 2002., s. 309. 

72 Tamtéž, s. 311. 

73 Tamtéž, s. 311. 
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„Disponující zhotovenost vyžaduje…dopředu naprosto přehlédnutelnou vypočítatelnost 

podmiňujícího zmocňování se jsoucna tak, aby bylo disponovatelným zřízením; z tohoto 

bytostného, byť zahaleného nároku vzchází novověká technika.“74 

Gestell a Machenschaft by mohli mít za následek naprostou technizaci myšlení, kdy by se 

lidstvo odvrátilo od vnímání pravdy jako aletheia (neskrytosti) a začalo přijímat pravdu 

pouze jako certitudo (jistotu), tedy odvrácení se od původního smyslu filosofie. 

Lidé se tedy musí znovu začít zajímat o počátky, ze kterých věda vychází a na jejichž 

základě dělá své poznatky, jinak těmto poznatkům nikdy neporozumí. (Post)moderní 

společnost žalostně volá po navrácení k přírodě, k přirozenému životu. 

 

4.3 Krize ve výchově a vzdělávání 

 

Jelikož se odvracíme od vnímání pravdy jako aletheia, začíná docházet k postupné krizi ve 

výchově a ve vzdělání. 

„Výchova je ten bod, v němž se rozhodujeme, zda milujeme svět tak, abychom za něj 

převzali odpovědnost a chránili ho před zkázou, jež by se stala nevyhnutelnou, kdyby 

nebylo obnovy, kdyby nebylo nových a mladých. Výchova je však zároveň i bod, kdy se 

rozhodujeme, zda milujeme své děti tak, abychom je nevyháněli ze světa a neponechávali 

bez pomoci, ani jim nevyráželi z rukou šanci vytvořit něco nového, pro nás 

nepředvídatelného, abychom je předem připravovali k úkolu obnovit náš společný svět.“75 

Tato definice výchovy Hannah Arendtové vypovídá, že jsou dva ústřední body výchovy. 

Ten první je rozhodnutí, jestli svět miluji natolik, abych do něj přivedla nový přírůstek, 

druhý bod znamená brát výchovu dítěte zodpovědně a pomáhat mu, aby tento pro něj nový 

společný svět mohl bezmezně objevovat a tím do něj přispívat.  

                                                 
74 NOVÁK, Aleš. Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger. Vyd. 1. Praha: Togga, 2008. Vita intellectiva, 

s. 71. 

75 ARENDT, Hannah. Krize kultury: (Čtyři cvičení v politickém myšlení). Praha: Mladá fronta, 1994. Váhy, s. 120 
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O výchově a vzdělávání Arendtová říká, že „patří k elementárním a nejpotřebnějším 

činnostem ve společnosti, která nikdy nezůstává v neměnném stavu, neustále se obnovuje 

tak, že se do ní rodí a přichází nové lidské bytosti.“76 Tyto nové bytosti tedy určují nový 

směr a smysl světa, svět se mění společně s jeho společností. Není to tedy jen o tom přivést 

na svět nového potomky, ale aktivně mu pomáhat tento svět doopravdy poznat a nechat ho 

vytvořit si k němu vlastní vztah. Toto znamená odpovědnost za společný svět, který je na 

vychovatelích samotných.  

Nejdůležitějším krokem ke správné výchově je vytvoření pocitu bezpečí domova u dítěte, 

který pro dítě představuje soukromou sféru. Jenomže do této sféry začíná postupně čím dál 

tím více a více zasahovat sféra veřejná, před kterou je nutno dítě chránit, protože ho 

dokáže velmi silně ovlivnit v jeho budoucím životě a tím na něj vytvořit nátlak, který by 

ho mohl úplně zničit. Toto vytváří jakýsi paradox, protože musíme dítě chránit před 

světem okolo něj i přesto, že máme dítěti pomoc tento svět poznat.  

Můžeme si tento paradox ale také obrátit od dítěte ke světu, to znamená, že svět také 

potřebuje ochraňovat před nástupem nových generací, aby jimi nebyl ihned zpustošen.77 

Z toho tedy vyplývá, že ne každá změna může být pro svět žádoucí a ne vždy může být 

svět pro dítě zcela bezpečný. Na základě toho se Arendtová obrací zpět k důležitosti a ke 

smyslu konzervativní výchovy, protože „představuje podstatu výchovné činnosti; je přece 

jejím úkolem vždy něco láskyplně opatrovat a chránit – dítě proti světu, svět proti dítěti, 

nové proti starému, staré proti novému“.78 Největší krize výchovy tedy tkví 

v pedocentrismu, neboli podřizování se zájmům dítěte, na rozdíl od konzervativní 

výchovy, která dětem postupně představuje svět a zároveň ho před ním chrání. 

Dříve byla konzervativní výchova zachována především pomocí náboženství, které 

vytvářelo tradiční hodnoty ve společnosti. Vedle náboženství to poté ale byli také staří lidé, 

kteří se těšili respektu ve společnosti, která je uznávala a považovala za nositele vědění.  

K pochopení smyslu toho, jakým nejlepším způsobem vést děti k chápání světa, je chápání 

ve smyslu „Lebenswelt“, neboli přirozený svět. Tento pojem zavedl do světa filosofie 

                                                 
76 Tamtéž, s. 109 

77 Tamtéž, s. 110. 

78 Tamtéž, s. 116. 
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fenomenolog Edmund Husserl. Tímto přirozeným světem jsme obklopování všichni, byl tu 

ještě před vznikem moderní vědy. Ta nám znemožnila nalezení naší podstaty ve světě, 

pochopení toho, co jsme zač a jaký je náš úděl. 

V dnešní době člověka přestává zajímat tonos (napětí) mezí jsoucnem a bytím, ale upírá 

svou pozornost pouze na jsoucna. Díky tomuto typu porozumění se nyní děti považují za 

důležitější, než jsou jejich rodiče. Je to ale porozumění v trošku jiném smyslu. Jelikož děti 

mají menší problém naučit se novým technologiím a rychle je ovládat, nadhodnocují své 

schopnosti, protože jejich rodiče/prarodiče v tom tak dobří nejsou. Děti už tedy nezajímá 

moudrost starší generace, naopak, mají tendenci ji znehodnocovat, protože tato generace 

nereaguje tak rychle na změny ve světě techniky, jako ony. Považují se tedy neprávem za 

moudřejší. Tímto dochází ke ztrátě systému tradičních hodnot v rodině, které pak mění 

hodnoty celé společnosti a nakonec i samotné kultury.  

S krizí výchovy a vzdělání mluví Hannah Arendtová také o krizi kultury, která vzniká 

v návaznosti na vznik masové společnosti, ve které se jedinci postupně odcizují světu. Tuto 

krizi zapříčiňuje vnímání kultury jako hodnoty, jako směnného zboží. Vymýšlejí se 

neustálé nějaké novinky, které mají především zaujmout, ale jsou to především spotřební 

předměty, nikoli kulturní. Arendtová toto dotvrzuje tím, že „Jak šly kulturní hodnoty z 

ruky do ruky, ošoupaly se jako staré mince. Ztratily schopnost zaujmout naši pozornost a 

uvést lidskou mysl do pohybu. Teprve potom se začalo mluvit o „devalvaci“ až nakonec 

došlo k „výprodeji hodnot“.“79 S rychlostí, jakou se kulturní hodnoty mění, ztrácí postupně 

na jejich původní důležitosti a smyslu. 

Tato krize kultury tedy velmi souvisí s fenoménem hrdinství i banality zla. Pro lidi se stává 

jednoduší přejímat pravdy, než si vytvářet své vlastní, pomocí kterých mohou nahlížet na 

svět svým vlastním způsobem a tím pádem také tomuto světu prospívat.  

Toto je orná půda k tomu, aby se lidstvo nechalo vědou a technikou zcela ovládnout a 

přestalo úplně přemýšlet. Lidé by se měli vrátit zpátky k přirozenosti svého myšlení a začít 

se znovu tázat po původu všeho. Pokud bude lidstvo vychovávat své děti ve vzorcích 

nějakého myšlení, nepodaří se jim v nich nikdy probudit touhu po svém vlastním poznání.  

                                                 
79 Tamtéž, s. 128. 
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Bylo by tedy vůbec správné učit děti, jak se chovat hrdinsky? Vždyť se přece na nějakou 

takovouto situaci nemůžou dopředu připravit, protože kdyby se připravovaly, znamená to, 

že už se na tuto situaci nedívají jako na nově vzniklou, ale přejímají určitou pravdu od 

někoho, kdo na základě své předchozí situace ovlivňuje jejich jednání do budoucna. 

Aby se předešlo této krizi kultury, museli by se lidé nezbytně vrátit zpět k přirozenosti 

svého myšlení, které dodává svobodu v nahlížení nově vzniklých situacích metafyzicky, 

tedy z úplně jiného pohledu, než je představován světem vědy a techniky. 
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Závěr 

Fenomén hrdinství a banality zla jsou dva fenomény probírané společností především 

v návaznosti na nacistické vyvražďování Židů během druhé světové války, během kterého 

se ve společnosti objevilo mnoho lidí, kteří se zachovali jako hrdinové nebo jako zloduši. 

První fenomén, fenomén hrdinství, jsme nahlédli ze tří různých perspektiv - z perspektivy 

kulturní antropologie, psychologie a filosofie. Hrdinství bylo původně lidem vždy 

představováno především prostřednictvím mýtů, ve kterých bylo předurčeno osudem, kdo 

se stane hrdinou a jak svého hrdinství dosáhne. Hrdinou či hrdinkou byl většinou někdo 

výjimečný, na jehož straně stáli bohové a pomáhali mu při jeho cestě za hrdinstvím. 

Ze zkušenosti však víme, že hrdinou nemusí být pouze někdo výjimečný, ale i někdo úplně 

normální, kdo se stane hrdinou na základě nějaké „situace“, ve které se najednou ocitne. 

Hrdinství už tedy není předurčeno osudem, ale člověk se rozhodne v danou chvíli sám, 

jestli se zachová hrdinsky nebo ne. Nemusí ale záležet jenom na situaci, ale také na tom, 

jak člověk během života rozvíjí své vědomí, které mu pomáhá vyhodnotit, jak by se měl 

v danou situaci zachovat tak, aby to bylo správné. 

Druhý fenomén, fenomén banality zla, se rozšířil především po druhé světové válce 

v souvislosti s postavou Adolfa Eichmanna, který patřil k hlavním členům nacistického 

úřednického aparátu a který měl zodpovědnost za transporty Židů do koncentračních 

táborů. Kvůli jeho „schopnosti ne-myslet“ a pouze slepě poslouchal rozkazy, které mu byly 

vydávány, neviděl svou vinu v tom, že vlastně posílal Židy na smrt, protože přece pouze 

vykonával svou práci.  

Vykonával tedy zlo, ale ne z nenávisti, nýbrž z povinnosti. Banalitou zla se tedy rozumí 

neuvědomělé konání zla obyčejným člověkem, který nemusí mít k páchání zla žádné 

genetické predispozice nebo patologické sklony, jedná pouze na základě situace, ve které 

se ocitne. Tato banalita zla se rozšířila se vznikem moderní racionální společnosti, která 

jedná na základě pravd, které jí jsou předkládány, ale už se nepídí po původu těchto pravd.  

Dochází tedy postupně ke změně vnímání pravdy aletheia (neskrytost) jako certitudo 

(jistota), což zapříčiňuje postupné ztrácení potřeby myslet ve prospěch k potupnému 

přejímání již přijatých závěrů bez tázání, odkud se tyto závěry vůbec vzaly. Na základě 
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toho je snazší přinutit lidi k tomu, aby začali páchat zlo a přitom si vůbec nevšimli, že toto 

zlo páchají.  

A co je vlastně toto zlo? Zlo ve společnosti je symbolem, který nemůžeme jednoznačně 

definovat, nějakým způsobem se ale k němu všichni vztahujeme. Můžeme na povahu 

a podstatu zla nahlížet jako na něco, co přirozeně existuje vedle dobra a svádí s ním 

nekonečný boj, ve kterém nemůže být zlo nikdy úplně zničeno, dá se ale proti němu 

bojovat a umírňovat ho. Avšak zlo se dá také rozlišit na inkrementální a esenciální.  

Podle inkrementální koncepce zla vychází z toho, že se už někdo narodí buď dobrý, nebo 

zlý, zatímco esenciální koncepce zla považuje zlo jako něco, co je v nás společně s dobrem 

ukotvené a jen člověk rozhodne o tom, která stránka v něm v danou situaci převládne. 

Na zlo ale také můžeme nahlížet jako na něco, co vlastně neexistuje, jako na pouhý 

nedostatek dobra, který sám o sobě nemá žádnou podstatu. Zlo ale také může být současně 

s dobrem již součástí naší podstaty, a rozeznat od sebe je dokážeme díky svědomí, které je 

v nás již apriori ukotveno. 

Na příkladu Stanfordského vězeňského experimentu a holocaustu vyvstávají oba fenomény 

v praxi. Stanfordský vězeňský experiment Philipa Zimbarda ukazuje, jak je možné, že se 

z dobrých lidí stávají lidé špatní, i když nemají predispozice k páchání zla. Podmínky 

utvořené v experimentu dokázaly, že člověk začne páchat dobro nebo zlo především na 

základě situačních vlivů, které ovlivní v danou chvíli jeho chování.  

Nejvíce tedy záleží na situaci, ve které se ukáže, jestli se člověk zachová dobře nebo zle. 

Tyto situační podmínky vytvořené v experimentu korespondovali s Hitlerovými 

podmínkami uskutečněné k odcizení postavy Žida od zbytku společnosti během druhé 

světové války. Mluvíme zde především o silné deindividiualizaci člověka, která vede 

k postupné dehumanizaci a k tomu, že členové společnosti začínají ztrácet pojem o tom, 

kdo doopravdy jsou a pouze přejímají úlohu, která jim je někým „shora“ přidělena. 

Příkladem takové deindividualizace jsou uniformy, které dodávají lidem pocit nějaké 

sounáležitosti, či oslovování cílené skupiny pouze čísly místo jmény, čímž je oslabována 

jejich individualita. 
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Postupně zapomínají na to, kým doopravdy jsou a chovají se tak, jak po nich chtějí ostatní. 

Ovlivňování společnosti je nejčastěji prováděno pomocí systému, který má nad stávající 

situací moc a kontroluje ji, působí tedy jako autorita, jejíž rozkazy musí všichni ostatní 

dodržovat. U člověka v tuto chvíli může jít do pozadí jeho morálka, které je v něm 

ukotvena a která by mu měla v takovéto situací poradit, jakým způsobem by se měl 

zachovat. Může se tedy stát, že člověk přestane myslet, stejně jako tomu bylo v případě 

Adolfa Eichmanna, a začne pouze poslouchat tuto autoritu, protože bere jako svou 

povinnost vykonat vše, co je mu touto autoritou uloženo za úkol. To ale není omluva pro 

jeho chování. Člověk má vždy možnost volby a může si vybrat, jestli se vydá na cestu 

dobra či zla.  Je zde tedy ústřední rozpor mezi legalitou a legitimitou. 

Jak je tedy možné, že i když má člověk tuto možnost volby, rozhodne se přesto špatně? 

Člověk by měl vždy jednat na základě jeho dobré vůle, která mu pomůže se rozhodnout. 

Postava Adolfa Eichmanna a mnohých dalších ale dokázala, že ne vždy dobrá vůle 

znamená to, co je morálně správné. Eichmann a jemu podobní vykonávali příšerné skutky 

v domnění, že to co dělají je to nejlepší, co právě můžou udělat. To znamená, že 

vykonávali co nejlépe práci, která jim byla přidělena a která musela být uskutečněna, ale 

nezabývali se již dopadem této práce, protože oni přece nebyli ti, kteří podali rozkaz 

k tomu, aby tato činnost byla uskutečněna. Tudíž to v nich vyvolávalo iluzi dobra, jelikož 

je nikdo za jejich konání netrestal, nýbrž chválil, a oni dělali svou práci opravdu dobře 

v rámci systému, kterým byla vyžadována. Holocaust tedy dokazuje, jak těžké je se 

takovému zlu postavit a nenechat se zmást anonymitou zla, která zapříčiňuje to, že zlo 

nekoná nikdo a zároveň všichni. 

Jak se tedy člověk může tomuto systému postavit a zachovat se hrdinsky? Pokud záleží jen 

na situaci, ve které se ocitneme, můžeme považovat spíše jako za náhodu, jestli se z nás 

stane hrdina nebo ne, jelikož se může stát hrozně moc proměnných, které mohou ovlivnit 

moje konečné rozhodnutí, jak se zachovám. 

Kdyby ale doopravdy naše chování ovlivňovala pouze situace, co by se stalo, kdyby se 

člověk v této situaci pokaždé zachoval špatně v domnění, že toto jednání pro něj bude ta 

nejlepší. Na základě toho bychom mohli zpochybnit celkovou existenci dobra. 

Ve společnosti se ale vždy našel někdo, kdo se v bezvýchodné situaci zachoval správně, 
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jak je to možné? To nejdůležitější k tomu, abychom se zachovali správně, je existence 

vědomí, díky kterému se v určité chvíli zachováme mravně i ve chvíli, kdy se celá 

společnost chová proti zásadám morálky. Cíl, ke kterému by měl člověk morálně směřovat, 

je lidství. Lidství tedy představuje mravní dobro. Z toho důvodu nemůže být Eichmann 

vnímán jako někdo nevinný, kdo byl pouze obětí systému, jelikož se nezachoval mravně a 

tím ohrozil lidství. Sám Eichmann svou vinu nikdy doopravdy nepřiznal, naopak. 

Považoval se za hrdinu, který zvládl zařídit transporty neskutečného množství Židů, aniž 

by docházelo k větším potížím. Žil ve svém vlastním mýtu, v mýtu Třetí říše, ve kterém se 

za hrdinu považoval, protože žil v domnění, že opravdu vykonává hrdinské skutky – dělal 

svou práci výborně, patřil mezi nejváženější členy nacistického úřednického aparátu, tudíž 

ho lidé oslavovali, a poslouchal autoritu (v mýtech naslouchání příkazů bohů) při cestě za 

svou slávou. K tomu, aby se ale Eichmann stal opravdovým hrdinou, a ne jen tímto 

předstíraným, potřeboval překročit tento mýtus třetí říše a transcendovat do opravdové říše 

hrdinů. 

Otázkou tedy zůstává, jestli je opravdu možné naučit se hrdinskému počínání. I kdyby byl 

člověk již od dětství veden k tomu, aby se v nějaké nastalé situaci zachoval hrdinsky, 

nikdy se na něco takového nemůže opravdu dopředu připravit. Člověk tedy nemůže 

přejímat jen určité pravdy, ze kterých vychází na základě něčí předchozí zkušenosti. Každá 

situace je úplně nová, člověk se na ni nemůže předem připravit a říct si, jak se v ní 

zachová.  

Toto poukazuje na rozdílnost pojetí člověka v psychologii a filosofii. Psychologická 

koncepce nahlíží na člověka již na základě nějaké předchozí zkušenosti, tedy s určitými 

předsudky, které ovlivňují pohled na tohoto člověka. Filosofie má možnost nahlížet na 

člověka metafyzicky, z úplně jiného pohledu, jako na něco, co doposud ještě nepoznal a 

nesoudí to tedy na základě nějaké předchozí zkušenosti. Díky tomu dává filosofie člověku 

svobodu v myšlení, je jen na něm rozhodnutí, jakým pohledem se na takového člověka 

podívá. Může na člověka nahlížet tak, že před ním vůbec nesedí člověk, ale nějaká bytost, 

kterou se snaží úplně nově, předzkušenostně, poznat a na základě toho rozhodnout, jestli se 

opravdu jedná o člověka nebo ne.  
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Pro lidi je ale jednodušší jednat na základě pravdy, kterou mu předává někdo jiný, aniž by 

pátral po počátcích. Zde vyvstává problém myšlení (post)moderní společnosti, který 

souvisí s vývojem novodobé vědy a techniky. Kvůli poznatkům vědy již nemají lidé onu 

potřebu ptát se po počátcích něčeho, pracují jenom s výsledky, které jim technika přináší a 

berou je jako obecně platné.   

Díky tomuto způsobu myšlení bylo možné, aby k holocaustu vůbec došlo. Společnost 

přejímá tyto pravdy a už se neobtěžuje přemýšlet nad tím, jakým způsobem věda k této 

pravdě došla. Lidé tedy postupně přestávají myslet, myslí si, že věda vymyslí všechno za 

ně, že technika za ně bude přemýšlet a vykonávat věci, do kterých se lidem nechce. Toto je 

orná půda k tomu, aby se lidstvo nechalo vědou a technikou zcela ovládnout a přestalo 

úplně přemýšlet. Lidé by se měli vrátit zpátky k přirozenosti svého myšlení a začít se 

znovu tázat po původu všeho. 

Pokud se k této přirozenosti myšlení nenavrátíme, bude to vést k postupné prohlubující se 

krizi ve výchově, vzdělávání a nakonec i ke krizi samotné kultury. Pokud budeme našim 

dětem předkládat pouze nějaké pravdy a nenecháme je samotné přemýšlet, nebudou mít 

šanci nikdy pořádně poznat svět v jeho neskrytosti, ale kvůli přejímaným pravdám se 

odnaučí i samostatně myslet. 

Lidé musí znovu začít odkrývat svět ve smyslu přirozeného světa (Lebenswelt), který zde 

existoval ještě před vznikem moderní vědy, která člověku znemožňuje nalezení jeho 

podstaty ve světě. V dnešní době přestává být stěžejní vztah mezi jsoucnem a bytím, 

jelikož se pozornost začíná stále více upírat pouze na jsoucna. Toto by mohlo vést 

k postupné úplné ztrátě schopnosti myslet a k opětovnému „racionalizovanému“ páchání 

zla. 
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