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Po formální stránce je práce pečlivě vypracovaná. Práce sleduje dvě témata: sebevraždu a 
sebeobětování. Autorka správně rozlišuje na tato dvě zásadně odlišná pojetí ukončení života. 
Problém sebevraždy zabírá větší část práce, problém sebeoběti ilustruje na kauze sebeupálení 
Jan Palacha a výčtem dalších obětí v jiných zemí socialistického bloku.  
  Autorka neuhýbá od tématu, nemá nadbytečné vsuvky nebo exkurzy, pouze dělá 
poměrně dlouhá resumé na konci každé kapitoly. Resumé by mohla být kratší, pak by byla 
práce systematičtější a sevřenější. Literaturu zpracovává standardním způsobem, s kritickým 
nadhledem. Zásadní autory Masaryka, Durkheima, Bonhoeffera cituje z pramenů, z novější 
literatury zmiňuje také nejvýznamnější česky píšící autory, včetně jedné anglické a několika 
překladů.  K tématu sebevraždy shromáždila základní standardní materiál – do seznamu 
literatury by měla doplnit knihu E. Durkheima, z níž několikrát cituje (na s. 12).  

V případě tématu sebeoběti shromáždila též významná svědectví v dostačujícím 
množství, snad jen mohla více rozlišovat mezi výpovědní hodnotou Palachových současníků a 
autorčiných tápajících vrstevníků. Svědectví Halíka, Trojana, Zvěřiny, Lederera a dalších má 
zřejmě větší výpovědní hodnotu. Autorka se přiklání k těm, kteří neměli hlubší dotyk 
s dějinným kontextem, a neměli zkušenost s fenoménem nastupující normalizace, ani neměli 
možnost se přiblížit politickému fenoménu pražského jara a šoku okupace roku 1968. Autorce 
by pomohlo rozptýlit své rozpaky, kam vlastně Palachův čin zařadit, a zda tedy jde o čin 
sebeoběti či nikoliv. Autorčiny rozpaky jsou jen do jisté míry oprávněné, protože naznačují 
chatrnost našich kategorií v případě sebeoběti, ale nakonec i sebevraždy, na některé lidské 
činy naše kategorie nestačí. Nicméně, váhání generace, která nezažila normalizaci, svědčí o 
tom, že tato generace nemá vyjasněný fenomén politicko-společenské angažovanosti křesťana 
v minulosti a zřejmě i dnešní společnosti. Proto ani minulé události, které mají politicko-
společenskou dimenzi, nejsou této generaci dosti srozumitelné. Což se ovšem týká také 
generace M. Putny, jehož hlas zde zaznívá a který vyjadřuje své oprávněné pochybnosti, že by 
měl být Palach uctíván jako mučedník a sebeoběť, ale prozrazuje na sebe i svého druhu 
neporozumění postavě Jana Palacha, že pro něj nebyl a není mravní pobídkou. Pro některé byl 
totiž pobídkou, že nesmí z této země odejít. Palach nechtěl být uctívaným mučedníkem, 
protestoval – a stal se mementem, zoufalým protestem.  

Jan Palach je pro autorku mementem ambivalentním. Autorčino váhání je podmíněno 
zkušeností mladé generace, do jisté míry tedy oprávněné, nicméně v jednom bodě nedokonale 
zdůvodněné, protože její váhání je více opřeno  o  autority, které podle mého mínění 
politicko-společenskou dimenzi totalitní společnosti svým způsobem podceňují. Nevidí v plné 
síle mechanismy politické diskriminace a šířícího se strachu a resignace. Nevidí hloubku 
zoufalství mravně citlivého člověka, kterým Palach bezpochyby byl, byť zareagoval proti 
šířící se nesvobodě- právně již kodifikované- riskantním a sporným, nicméně svobodným 
způsobem.  

Palachův zoufalý pokus – jak autorka také dokumentuje – našel své pokračovatele 
v Československu, Polsku,  NDR, Litvě, Maďarsku, na Ukrajině, na Krymu, v Rumunsku (s. 
81). Z tohoto váhání vyplývají otázky:     



Otázky: 
-  má věřící člověk zasahovat do politicko-společenských záležitostí? 
- jaké druhy nenásilného odporu autorka doporučuje a jaké podmínky by měly být 

splněny, aby nenásilný odpor byl legitimní? (Martin Luther King Jr. aj.) 
- Palachův čin byl spojován s demonstracemi za lidskou důstojnost a lidská práva – 

v jakém slova smyslu právem?     
Autorka se pozastavuje nad Masarykovým mírným hodnocením islámu, sama zřejmě 
hledí očima zkušenosti 20. a 21. století. Masarykova mírnost je zřejmě podmíněna faktem 
vysoké sebevražednosti v evropských zemích. Statistiky za rok 1880 – jak uvádí Masaryk 
– hovoří o 22.000 dokonaných a nahlášených sebevraždách (V Předlitavsku – do této zóny 
oficiálně náležely i české země 2.600 sebevražd), a s přibývajícími roky měla 
sebevražednost stoupající tendenci – tedy v evropských křesťanských zemích (1881 – 
1893 celkem: 454 689 sebevražd). Sice bez válek, ale vysoká a stoupající sebevražednost 
také o něčem svědčí: 
- Je ztráta víry v Boha a následný rozklad lidské identity jako hlavní Masarykův motiv 

vysoké sebevražednosti přehnaný? (Rozklad lidské identity nevírou – postoj 
propagovaný významnými literáty a mysliteli 19. století, titánství atd.) 

- V druhé polovině 20. století byla Masarykova Sebevražda přeložena do angličtiny a 
znovu vydána v německém originále a posléze znovu i v českém znění, kniha je svým 
způsobem tedy aktuální – nebo se autorce zdál závažnější Durkheim, popř. jiný autor - 
pro klasifikaci sebevraždy? 

 
Paul Cartledge, Ancient Greek Political Thought In Practice dokládá, že Sokrates byl 
řádným soudem odsouzen k smrti – pak jeho vypití poháru nebylo sebevraždou, nýbrž 
vykonáním rozsudku, kterému se Sókratés podvolil (501 soudců) – v tom bych chtěl 
autorku poopravit.  
Také starozákonní postavy by měly být obohaceny, ale pouze o jednu postavu (není jich 
již více, ač autorka naznačuje, že jich více je: Achitofeles (2Sa 17,23) rádce Davidův, 
který Davida zradil. Sebevražda nebyla populárním řešením. Byla vykonána těmi, kdo 
něco zásadního zradili – šlo o uvědomělý čin. Starozákonní postavy tak uznávají své 
provinění – porušení slibu nebo mezilidského vztahu. 
 
 Práce autorky je po věcné stránce na velmi dobré úrovni – B (velmi dobře).  
Doporučuji ji k obhájení.  Pavel Keřkovský 


