Posudek na bakalá°skou prá i Mirky D°ínkové
(2013)

viny

Momenty

Jakub Jirsa
Mirka D°ínková (dále autorka) p°edloºila bakalá°skou prá i s názvem

viny

Momenty

. Cílem prá e je podle autorky £áste£n¥ zmapovat, v jaký h souvisloste h

se vina vyskytuje (s. 1). Prá e je rozvrºena velmi zajímav¥ a slibn¥. Nejprve by

m¥la být probírána vina ve vztahu k nadosobnímu, posvátnému °ádu, dále vina
ve vztahu k druhým a kone£n¥ vina ve vztahu k sob¥ samému. Bohuºel se domnívám, ºe obsah prá e se této zajímavé struktury nedrºí a text se nedostate£n¥
vypo°ádává jak s tématem viny na druhý h, tak provin¥ní v·£i sob¥ samému.
Naprostá v¥t²ina textu je v¥nována rozboru viny v kontextu posvátného v závislosti na texte h Paula Ri oeura a René Girarda.

Problémy v textu
Nejsem si jist, nakolik

Úvod

- zvlá²t¥ záv¥re£ný odstave

(s. 1) skute£n¥ projas¬uje základní inten e autorky
je spí²e problematizuje. Moºná

hápu,

o autorka

míní vydaností £lov¥ka, av²ak tato teze by si rozhodn¥ zaslouºila alespo¬ základní od·vodn¥ní, které v textu nena házím. Jinak °e£eno, tento p°edpoklad by
m¥l být bu¤ vyloºen tak jasn¥, aby byla z°ejmá jeho samoz°ejmost, nebo by
m¥l být podep°en p°esv¥d£ivou argumenta í.
O e¬uji otev°enost autorky, kdyº harakterizuje své za házení s pojmy mo 
a posvátno (s. 2). Ni mén¥ i zde by bylo dobré své intuitivní

hápání t¥ hto

pojm· podep°ít odkazy alespo¬ na základní literaturu, která s t¥mito významy
pra uje (zde nap°. Rudolf Otto a Hannah Arendová, kte°í se

prima fa ie

nabízí).

N¥kolikrát se v²ak v prá i objevují poznámky, ºe dané téma nelze zpra ovat
d·kladn¥, po tiv¥ £i tak, jak by si zasluhovalo (nap°. s. 2, 10). Otázkou je, zda
pak bylo dob°e zvolené samotné téma, respektive zp·sob argumenta e v rám i
tohoto tématu.
Na str. 2 z·stává nevyjasn¥ní vztah mezi ²kodou, vinou a omluvou. Domnívám se, ºe záv¥r o ²kodu ... tak bu¤ musí jít aº v druhé °ad¥, nebo obvi¬ujeme
pouze na základ¥ ur£itého typu po²kození není rozhodn¥ nutný a neplyne z argumenta e. Naopak ²koda m·ºe být primárn¥ d·leºitá pro vymezení viny, av²ak
reak e, £i odpovídají í p°ístup ostatní h na dané jednání se m·ºe li²it dle souvislostí. koda by tak primárn¥ vymezovala pole viny, av²ak ne kaºdé provin¥ní £i
ne kaºdá vina by vyºadovala stejnou odpov¥¤, stejný p°ístup. Ostatn¥ se domnívám, ºe

elou prá i provází problém nerozli²ení mezi vinou jakoºto skutkem,

který se stal, a který je v¥t²inou autorkou popisován, a p°ipisováním viny jako
odpov¥dí na n¥jaký £in (rea tive attitude v angli£tin¥, viz £lánek P. F. Strawsona, Freedom and Resentiment (1962)).
Domnívám se, ºe kapitola o

Sebeklamu

je zmatená, jelikoº autorka nedokáºe

náleºit¥ odli²it subjektivní pohled (proºitek) od ne-subjektivní h £i ví e nebo
mén¥ objektivní h úhl· pohledu (popis). Z toho plyne i zmate£nost jednotlivý h
vyjád°ení v rám i této problemati ké kapitoly (viz níºe). Otázka sebeklamu
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vyºaduje velmi pre izní rozli²ování mezi t¥mito r·znými pohledy, které musí
být také jasn¥ za hy eno v textu.
Stále mi uniká d·vod, pro£ se autorka zam¥°uje na pojetí viny, které ji
úz e spojuje s posvátnem. Vºdy´ jsou i jiné kon ep e, které nepra ují s rám em
numinózna? Domnívám se, ºe tento problém je zp·soben hlavn¥ nejasným kontextem

elé prá e - jde o systemati ký výklad, nebo o historizují í perspektivu,

nebo jen o ur£itý aspekt pojetí viny u konkrétn¥ vymezený h autor·? Absen e
výkladu tohoto obe ného rám e tak £tená°e vede k otázkám, které moºná ani
text nemá ambi e °e²it. Podobn¥ nepo hopitelný je pro mne návrat k diskusi
o vin¥ a posvátném na s. 19 - tím pádem se mimo jiné v textu nedostaneme k
diskusi o vin¥ v·£i sob¥ samému, která byla v úvodu ohlá²ena.
V kapitole

Vina a spole£enství

je zmín¥na intersubjektivita (s. 18). Bohuºel

z·stává pouze u této zmínky a v

elé prá i p°itom pozoruhodn¥

hybí - po-

dle mne - podstatný aspekt viny, kterým je druhá osoba, proti které se mohu
provinit. Anebo by autorka

ht¥la tvrdit, ºe se proti druhému nelze provinit, ale

vºdy se provi¬uji proti posvátnému £i jinému normativnímu systému?
Morální pojem viny zmín¥ný na s. 18 p°edpokládá mj. odpov¥dnost a s ní
(moºná) spojenou lidskou svobodu v jednání a rozhodování. Bohuºel ani jeden
tento aspekt není v prá i v·be

rozpra ován.

Drobné poznámky
•

Musím p°iznat, ºe z ela nerozumím v¥t¥: Pokud je £lov¥k bytostn¥ vinen,
ale zárove¬ se neklame, lidská m¥°ítka jsou zmatená (protoºe to,

o je

hodnotou samo o sob¥, smísil s vlastními p°edstavami o tom, jak by se
v¥ i m¥ly mít), £lov¥k si to uv¥domuje, a zárove¬ to povaºuje za d·sledek
vlastní svévole (protoºe se neklame). (s. 11) Pot°eboval by h vysv¥tlit v
textu nazna£ené implika e. Chabé porozum¥ní v¥t¥ ve mn¥ také vzbuzuje
obavu z argumenta e kruhem.

Záv¥r
Prá i hodnotím jako

dobrou

,

oº lze samoz°ejm¥ zlep²it v p°ípad¥ úsp¥²né

obhajoby. V sou£asné podob¥ je prá e spí²e ski ou £i mozaikou úvah, které by si
zaslouºily hlub²í propra ování a zárove¬ systemati£t¥j²í uspo°ádání. Velmi v²ak
o e¬uji autor£inu o hotu o tématu p°emý²let a vypra ovat vlastní loso kou
esej. Ni mén¥ i k té je pot°eba pe£liv¥j²í a propra ovan¥j²í p°ístup.
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