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Lukáš Erba – Odpuštění a odpovědnost 

 
 
Lukáš Erba si ve své bakalářská práci klade tři základní otázky: Má být odpuštění součástí 

našich životů? Jaký smysl dává odpuštění? Co člověka motivuje odpustit? Svoji práci chápe 

jako fenomenologické ohledání tématu odpuštění, diskurs filosofické antropologie. 

Zdá se mi, že hodnotu práce sráží dva chybné předpoklady. Prvním je příliš široký záběr a 

rozsah zpracovávané bibliografie. To je na jednu stranu sympatické a svědčí o svědomité 

přípravě, na druhou stranu se student nedokáže vždy s celým materiálem srovnat. Odkazy 

k některým autorům jsou střípkovité a ne vždy plně srozumitelné (typicky např. odkaz na 

svobodné rozhodování u Kanta - str. 11). Tento problém je patrný zvláště v první části, kde 

autor trochu tápe, na čem svoje teze založit. Trochu nevhodně se tak např. snaží ukázat vinu 

na základě rozlišení od dluhu (str.12 nn). Odkazuje tak patrně k římském právu, podle něhož 

vzniká právní vztah buď smlouvou nebo deliktem. Vzniká tak obligatio - závazek pro obě 

strany záležitost řešit.  

Občas se autor dopouští vyložených přehmatů: „(…) potrestání viníka musíme nechat na 

nezávislé třetí instanci, jako je soud, neboť ten má monopol na násilí.“ (str. 8) Soud vynáší jen 

rozsudek, ale netrestá. Vhodné je rozlišovat mezi mocí a násilím – zvláště v textu, který se tak 

často odvolává na Sokola.  

Výklad řeckého syngnómé je jistě zajímavý, čtenáři se však neodbytně vkrádá otázka, zda 

Platón skutečně popíral jakýkoliv zlý úmysl. Bylo by zde pak možné mluvit vůbec o 

provinění a bylo by co odpouštět? Není tomu spíše tak, že oním proviněním je v tomto 

případě ona nevědomost? 

Druhý - podle mě zavádějící - předpoklad je obsahový. Je to představa opětovné rovnosti, 

která má být odpuštěním mezi obětí a viníkem nastolena. Jednak není dostatečně ukázáno, 

kde se v evropské tradici tato představa bere. Jednak se mi nezdá věc úplně správně uchopená. 

Odpuštění přeci neznamená, že se vůbec nic nestalo. Naopak si všichni uvědomují, že bylo 

spácháno něco nesprávného, viník přiznává svoji chybu a oběti prokazují určité pochopení pro 

to, že pro společné další fungování je potřeba s tím něco udělat. Ostatně i když autor často 

odkazuje na Sokola a užívá biblických příběhů, Hospodinovo odpuštění Davidovi za vraždu 

Uriáše z příběhu O Davidovi a Batšebě, nebere v tomto ohledu příliš v potaz. Hospodin si 

s Davidem rozhodně nejsou rovni a na Davidův podlý čin se nezapomíná.    



S přibývajícími stránkami pak autor jako by našel jistotu. Vykládá odpuštění jako jev 

nutný pro společenské soužití a např. jako korektiv pozitivního práva. Tam kde vidí odpuštění 

jako projev vzájemnosti a lidství, je práce silná.  

I  přes zmíněné výtky považuji práci za podnětnou, svědomitě napsanou a doporučuji ji 

k obhajobě. 

 

Navrhuji hodnocení na pomezí výborně a velmi dobře s přihlédnutím k obhajobě. 
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