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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce „Chápání spravedlnosti a nespravedlnosti v současné 

společnosti“ je popsat a analyzovat, jak lidé v současné české společnosti chápou 

pojmy spravedlnost, nespravedlnost a spravedlivé a nespravedlivé jednání. V první 

části mé práce se zaměřuji na teoretické pozadí problematiky spravedlnosti. Zajímají 

mě zde nejen různé typy a možná východiska spravedlnosti, ale i filosofové, kteří se 

snažili spravedlnost definovat. Poté následuje praktická část bakalářské práce, která 

je věnována metodologii a samotnému výzkumu. Výzkum probíhal formou polo-

strukturovaných rozhovorů s 10 respondenty. Během analýzy se snažím vyzkoumat 

nejen definice pohledu na spravedlnost a nespravedlnost respondentů, ale i pojmy, se 

kterými si spravedlnost spojují nebo ztotožňují, i pojmy, se kterými jejich pojetí 

spravedlnosti koliduje. Závěrečná část obsahuje srovnání výsledků výzkumu s 

počátečními hypotézami a srovnání praktické části s teoretickou. 

 

Abstract 

Objective of the bachelor thesis "Conception of justice and injustice in 

contemporary society" is to describe and analyze how people in contemporary Czech 

society understand the concepts of justice, injustice, and fair and unfair treatment. In 

the first part of my work I am focusing on the theoretical background of the matters 

of justice. There I am interested in different types and possible bases of justice, as 

well as in philosophers who have tried to define justice. This is followed by a 

practical part of the thesis, which deals with the methodology and the research itself. 

The research was conducted through semi-structured interviews with 10 respondents. 
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During the analysis, I try to investigate not only the respondents' definitions of view 

of justice and injustice, but also concepts with which they identify or associate 

justice, even terms that their concept of justice conflicts with. The final section 

provides a comparison of research results to the initial hypotheses and comparison of 

practical and theoretical parts. 
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Úvod k tématu: 

 

Spravedlnost je jedním z hlavních aspektů, které vyžadujeme v mezilidských 

vztazích a ve vztazích s autoritami, např. státem. Všichni chceme žít ve spravedlivém 

světě, chceme, aby naše činy a naše jednání byly posuzovány a hodnoceny 

spravedlivě. Ale co to je spravedlnost?  

Spravedlnost je mimořádně obtížné formulovat. Za tisíciletí a tisíciletí svého 

užívání získal tento pojem mnoho významů. V rámci vztahů, ve kterých klademe 

požadavek na spravedlivé jednání, je možné ji dělit na spravedlnost jako rovnost před 

zákonem, jako férovost, procesní a distributivní spravedlnost. Občas se také užívá 

jako synonymum práva. V současnosti můžeme často slýchat pojmy jako „sociální 

(ne)spravedlnost“, „genderová (ne)spravedlnost, „(ne)spravedlivé zacházení s 

menšinami“ aj. 

Z výše uvedeného vyplývá, že spravedlnost je velice abstraktní pojem. 

Myslím, že mnohem lépe bude možné definovat nespravedlnost. Nejčastěji je ji 

možné chápat jako křivdu.  



 

Cíl práce: 

 

Cílem mé práce bude popsat, jak spravedlnost a nespravedlnost chápou lidé v 

současné společnosti. Pokusím se najít odpovědi na následující základní otázky. Co 

pro lidi znamená spravedlnost? Jaká podle nich je? Jaká by měla být? Existuje, nebo 

je to jen abstraktní pojem? Jak lidé spravedlnost vnímají? Jaké významy jí dávají 

obecně i ve svém životě? Mají vůbec představu o spravedlnosti, nebo ji definují jen v 

protikladu s nespravedlností? A pokud ano, z čeho vycházejí při určování a 

hodnocení toho, co je spravedlivé a co není? 

 

 

Předpokládané metody: 

 

K získání odpovědí na své otázky využiji metod kvalitativního výzkumu. 

Plánuji užití polo-standardizovaných rozhovorů s přibližně 50 respondenty, které 

zvolím kvótním výběrem. Hlavními kvótami zde bude věk a pohlaví respondenta. 

Zvažuji i možnost využití skupinových diskuzí, hlavně ze začátku výzkumu.  
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ÚVOD 

Spravedlnost a nespravedlnost jako základní témata své práce jsem si zvolila 

převážně z jediného důvodu. Oba tyto pojmy mají více než jeden aspekt, mohou být 

různými filosofy a jinými humanitními a společenskými vědci chápány do značné 

míry odlišně. Nejen v pracích těchto vědců, ale i v proslovech politiků či 

v příspěvcích médií, nabývají spravedlnost a nespravedlnost různých významů a 

bývají používány jako takřka jako synonyma významově jim více či méně blízkým 

pojmům.  

Médiím se v této práci věnovat nehodlám, zmíním však několik teorií 

různých autorů. Hlavní těžiště mé práce je ale někde jinde. Jak už název napovídá, 

myslím, že bude zajímavé zjistit, jak vnímají spravedlnost a nespravedlnost lidé 

v současné české společnosti.  

Spravedlnost a nespravedlnost jsou předměty zájmu hned několika vědních 

odvětví. Za nejdůležitější mohu jistě jmenovat filosofii, která se zabývá převážně 

normativními hledisky a konstrukcí více či méně obecných teorií spravedlnosti, dále 

právní a politické vědy, které řeší převážně v právu a zákonodárství zakotvené 

aspekty spravedlnosti, a sociologii, která zkoumá spravedlnost a nespravedlnost 

empiricky – zabývá se výzkumem vlivu a různých podob spravedlnosti a 

nespravedlnosti v sociální skutečnosti. (Hájek, 2007: 10) Stranou však nestojí ani 

další humanitní či společenskovědní odvětví, za všechny budu jmenovat např. 

psychologii a antropologii.  

V první části své práce se budu věnovat převážně filosofickým teoriím 

spravedlnosti a nespravedlnosti, přestože ani ostatní úhly pohledu zcela neopominu. 

Druhá část, týkající se mého vlastního výzkumu, bude pak zaměřena sociologicky či 

sociologicko-antropologicky.  
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této kapitole a jejích podkapitolách se hodlám věnovat bližšímu vymezení 

tématu, své snaze o definici základních pojmů a představení několika autorů, kteří se 

problematice spravedlnosti a nespravedlnosti věnovali. Na tomto základě pak 

formuluji své základní hypotézy. 

 

 

1. 1 Základní vymezení spravedlnosti 

V první řadě je potřeba položit si otázky: „Co je to spravedlnost?“ a „Je pro 

lidi skutečně tak důležitá?“. Na druhou otázku je odpověď jednoduchá – 

nepochybně. Podle Aristotela „…spravedlnost jediná z ctností jest cizím dobrem, 

ježto se vztahuje k druhému. … Tato spravedlnost tedy není částí ctnosti, nýbrž celou 

ctností…“
  
[Aristotelés, 2009: 114] Na první otázku však už není tak snadné 

odpovědět. Jak už jsem poznamenala v úvodu, na spravedlnost je nahlíženo z více 

úhlů pohledu. Nyní se tedy zaměřím na některé definice spravedlnosti.  

 

 

1. 1. 1 Definice spravedlnosti 

Spravedlnost by bylo možné ve zkratce charakterizovat jako jeden ze 

základních požadavků na uspořádání vztahů mezi jednotlivcem a společností i mezi 

jednotlivci a společnostmi vzájemně. V současnosti si podle mého názoru lidé 

spravedlnost uvědomují spíše ve vztahu ke společnosti, než ve vztahu k jiným 

jednotlivcům, později uvidíme, jestli se mi tato hypotéza potvrdí ve výzkumu.  

 Problém s jasnou definicí spravedlnosti měl už Aristotelés. Hned v úvodu 

své páté knihy Etiky Níkomachovy, nazvané Spravedlnost a právo, se sice pokoušel 
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formulovat obecně platnou definici: „… spravedlností chtějí všichni nazývat takový 

stav, jímž jsou schopni spravedlivě jednat a jímž skutečně spravedlivě jednají a chtějí 

to, co je spravedlivé…“ [Aristotelés, 2009: 111], tato je však dosti vágní, 

spravedlnost a spravedlivé jednání nám příliš neosvětlí, snad až na zřejmou 

skutečnost, že jen těžko může existovat jedno bez druhého. Spravedlnost a právo, 

které v tuto chvíli musíme chápat jako zástupné pojmy, definuje v protikladu k 

nespravedlnosti a bezpráví: „Zdá se, že nespravedlivý jest ten, kdo nedbá zákonů, za 

druhé, člověk, který si osobuje více, a konečně ten, kdo nešetří rovnosti, takže 

spravedlivý bude patrně ten, kdo dbá zákonů a šetří rovnosti. Právo tedy jest 

zákonnost a rovnost, bezpráví pak protizákonnost a nerovnost.“ [tamtéž: 112] 

 Už výše jsem citovala Aristotela, podle něhož je spravedlnost ctností, 

protože je ctností zaměřenou k druhým, nikoliv k sobě samému. Nebyl však první ani 

poslední filosof s tímto názorem. Jeho učitel Platón, jenž byl žákem Sokrata, také 

považuje spravedlnost hlavně za ctnost. Je všeobecně známo, že Platónova Ústava je 

psána formou dialogů či diskuzí Sokrata s jinými osobami. Sokratovými ústy tedy 

slyšíme Platónův názor, že spravedlnost je dobrý stav mysli, spravedlivý člověk tedy 

žije šťastně, je klidný a spokojený. Spravedlivý člověk nejedná spravedlivě ze 

strachu, či z donucení, jedná tak díky svým zásadám. Jedná v mezích později 

formulovaného Kantova kategorického imperativu dobrovolně, díky svému 

mravnímu přesvědčení, bez osobního zájmu a jakékoliv vypočítavosti. Toto téma 

bývá občas nazýváno „spravedlností v duši“. (Blackburn, 2007. Str. 63 - 71) Autor 

Platónovy biografie sám, Simon Blackburn, však dává přednost jiné, modernější 

definici, „která ji vymezuje jako vztah mezi mravností obecně a vnitřní, duševní 

harmonií nebo disharmonií jednajícího člověka.“ [tamtéž: 70] Podobně podle Josefa 

Kanderta je spravedlnost v moderní evropské společnosti chápána jako etický pojem, 

který je spojován s představou dokonalé, rovnovážné společnosti, s rovností všech 

jednotlivců i skupin a jejich ideálního chování. (Kandert, 2007: 4) 

Ač je jedním z našich hlavních požadavků k spravedlnosti právě rovnost, 

převážně před zákonem, jistě si všichni uvědomujeme, že skutečná rovnost v plném 

rozsahu je utopická myšlenka, po zamyšlení se nad ní bych spíše dodala 

„antiutopická“. Už podle Platóna rovnost mimo jiné znamenala respekt 
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k nerovnostem. Je nepopiratelné, že si jednotliví lidé nejsou ve všem rovni, jsou mezi 

nimi rozdíly, z nichž některé jsou dány zevnitř, jiné zvnějšku, některé jsou způsobené 

jednáním individua a jeho činy, jiné jsou však na něm nezávislé a jedinec sám nemá 

šanci je ovlivnit. V běžných sociálních interakcích jsou tyto rozdíly nejvíce patrné, 

avšak také nejvíce respektované. (Bubner, 1997: 137) Toto respektování nerovností 

by mohlo být problémem v širším společenském kontextu, tomu se však budu 

věnovat později, zatím stačí říct, že zasahováním do primárních rozdílů mezi 

individui by nebylo možné dosáhnout spravedlnosti, právě naopak. 

 

 

1. 1. 2 Typy spravedlnosti 

Existuje několik způsobů, podle kterých je možné rozlišit různé typy 

spravedlnosti. Jako první se nabízí typizace podle vztahů, kterými se zabývá, zde 

můžeme jmenovat např. spravedlnost právní (legální), mravní (etickou), sociální, 

politickou, ekonomickou, apod.  

V současnosti je všeobecně přijímána představa spravedlnosti, 

charakterizována čtyřmi základními aspekty. Prvním požadavkem je požadavek 

rovného zacházení se všemi lidmi, druhým je právo na přiměřené tresty a odměny, 

třetím je právo na spravedlivé rozdělování statků a čtvrtým je požadavek na souzení 

stejných stejně a nestejných nestejně. Z těchto aspektů vycházejí čtyři základní typy 

spravedlnosti – spravedlnost, ve smyslu rovnost, retributivní, neboli opravná, 

distributivní, neboli rozdělovací a procesní spravedlnost.  

V této podkapitole, ještě než se zaměřím na jednotlivé typy spravedlnosti, 

uvedené výše, hodlám věnovat ještě prostor Aristotelovi a jeho typům. Aristotelés 

rozlišuje „spravedlnost celou“ a „spravedlnost částečnou“. Z oné částečné 

spravedlnosti klade hlavní důraz na tzv. „rozdílecí“ a opravnou spravedlnost, které 

nejsou ničím jiným, než distributivní a retributivní spravedlnost, které už jsem 

zmínila. Nyní se tedy na ně zaměřím hlouběji. V prvé řadě je nutné podotknout, že 
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Aristotelés předpokládá obecnou platnost myšlenky ohledně rovnosti v ohledu 

k nerovnosti. (Aristotelés, 2009) 

 

1. 1. 2. 1 Distributivní spravedlnost 

Rozdílecí spravedlnost je tedy ta, kdy jednotlivci mají právo na statky podle 

svých zásluh. Pokud jsou si dva lidé v relevantních úhlech pohledu rovni, mají právo 

na stejné (rovné) statky nebo odměny. Je nespravedlivé, pokud rovným lidem 

nepřísluší rovné statky nebo pokud nerovní lidé získají rovné statky. Aristotelés 

tomuto typu spravedlnosti říkal také geometrická spravedlnost. Je možné pro ni 

použít i název proporcionální spravedlnost (Günther, 1997: 21) V Aristotelově pojetí 

se jednalo o minimálně čtyřstranný vztah dvou osob a dvou statků či úřadů. 

V případě, že si byli daní lidé rovní, musely být i statky totožné, nebo alespoň stejné 

hodnoty. Pokud si byli lidé nerovní, musely být nerovné i statky. 

Je potřeba zdůraznit ony relevantní úhly pohledu. Protože už výše jsem 

doložila existenci rozdílů mezi jednotlivci, musíme tedy předpokládat, že žádný 

jedinec si s jiným není ve všech ohledech zcela roven. S ohledem na tento 

předpoklad se už může čtenáři zdát jen na první pohled paradoxní mé další tvrzení, 

že tyto relevantní ohledy jsou značně relativní. Vždy je totiž potřeba zohlednit 

situaci, ve které se dané statky distribuují, a také ukazatele, díky kterým usuzujeme, 

jaký úhel pohledu bude pro nás relevantní, v jakém ohledu hledáme rovnost. 

V závislostech na situaci se naše úhly pohledu mohou velice různit. Není také zcela 

jasné, které ukazatele máme brát za klíčové, „… všichni totiž souhlasí v tom, že 

právo v rozdělování se má dít podle osobní hodnoty, ale nikdo nerozumí hodnotou 

totéž…“ [Aristotelés, 2009: 117]  

Toto tvrzení je možno do značné míry vztáhnout i na současnost. V naší 

společnosti stále nepanuje (a pravděpodobně nikdy panovat nebude) absolutní shoda, 

kdo má právo zastávat nejvyšší úřady, jaké schopnosti či vlastnosti jsou pro jejich 

přidělení klíčové a jaké mzdy by měli jedinci v těchto pozicích dostávat. Nepanuje 

také konsenzus v nerovných, respektive v jisté hierarchii nerovnosti. Je zcela 
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očividné, že lékař, politik a učitel mají zcela neúměrné platy v porovnání 

s dlouhodobou prestiží jejich povolání v očích občanů České republiky.  

V psychologicko-ekonomickém kontextu se s těmito námitkami srovnává 

Homans, jehož myšlenky byly dále rozvedeny v teorii ekvity. Tu je možné definovat 

větou: „Osoba shledá, že je s ní zacházeno spravedlivě, bude-li poměr svých investic 

(práce, věcí) ke svým ziskům (hmotným i nehmotným) považovat za blízký tomu u 

relevantních osob v jejím okolí.“ [Hájek, 2007: 13] Z toho vyplývá, že např. výše 

zmíněný lékař by měl svou mzdu či míru uznání, jež je mu projevována, považovat 

za spravedlivou, pokud je srovnatelná se mzdou či mírou uznání, jež je projevována 

jeho kolegům, kteří vynaložili obdobné investice (náročnost studia, délka praxe).  

Bylo by však chybou domnívat se, že tato idea distributivní spravedlnosti 

byla v historii neměnná. Stavovská společnost na ní sice byla do značné míry 

založena, po reformaci se však začaly objevovat její nedostatky. Předně to byl už 

zmíněný, nepříliš jasný způsob určování klíčových vlastností pro získávání daných 

statků či úřadů. Proto Hobbes a Kant formulovali nové teorie, které značně přesahují 

téma distributivní spravedlnosti. V této chvíli se však budu věnovat jen jí. Pro oba se 

distributivní spravedlnost stala prakticky synonymem zákonodárství. Nebylo už 

důležité, jakým způsobem jsou statky a úřady rozdělovány, klíčový byl fakt, že 

spolehlivě rozdělovány byly a že rozdělování obstarával stát. Z prací těchto dvou 

filosofů však vyplývají dvě podmínky, které musí distributivní spravedlnost 

splňovat: 

1) Distributivní spravedlnost se může týkat jen těch osob, které se 

staly subjekty práva a jako takové si navzájem uznaly právo na 

osobní svobodu. Toto právo, které Kant nazývá vnitřní moje a 

tvoje, už nemůže být předmětem distributivní spravedlnosti, 

protože bylo subjekty práva vzájemně potvrzeno dříve, než se jich 

týkala. Je nutné podotknout, že toto právo platí nezávisle na 

veřejném zákonodárství, distributivní spravedlnosti i statcích, 

které rozděluje. 
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2) Pro vznik systému distributivní spravedlnosti, který určuje 

zákonná pravidla pro rozlišování rovných a nerovných, je klíčová 

účast subjektů práva, tedy těch, kterých se týká. Při konstrukci 

tohoto systému by všichni účastníci měli mít stejný hlas, ctnostní 

ani moudří nemají přednost. 

(Günther, 1997: 26-36) 

 

1. 1. 2. 2 Retributivní  spravedlnost 

Opravná spravedlnost je podle Aristotela užívána ve směnách, a to 

dobrovolných i nedobrovolných. V kontrastu s geometrickou distributivní 

spravedlností ji nazývá spravedlností aritmetickou. Nejdříve zaměříme svou 

pozornost na nedobrovolné směny. Aristotelés tímto poněkud neobvyklým slovním 

spojením myslí situace, kdy proti vůli jednoho účastníka interakce změní alespoň 

jeden statek majitele, tedy např. krádež, ozbrojené přepadení, přinucení k nevýhodné 

směně, podvod… A přesto že používá tohoto pojmu, nemyslí tím jen směnu (a to i 

v tomto poněkud překrouceném smyslu), ale také i útok na druhou osobu, vraždu, 

cizoložství aj. Ve všech těchto příkladech totiž někdo získal a někdo ztratil a nezáleží 

na tom, čeho přesně se zisk a ztráta týkaly. Podstatné je, že díky tomu byla zvrácena 

křehká rovnováha rovnosti. Aby jí mohlo být opět dosaženo, je potřeba zisk a ztrátu 

vyrovnat a tím se navrátit do středu. Právě to je úkolem opravné spravedlnosti. 

Protože ve vlastních záležitostech je, kvůli osobní zaujatosti, každý jedinec špatným 

soudcem, svěřuje svůj případ do rukou jurisdikce. Soudce případ posoudí, odebere 

poměrnou část z viníkova zisku a rozdělí ji mezi viníka a oběť takovým způsobem, 

aby si byli opět rovni. (Aristotelés, 2009: 118-120)  

Aristotelés tento způsob řešení navrhuje bez výjimky, což mi však připadá 

docela nešťastné a v současné době v České republice nereálné. V případu vraždy už 

žádná poměrná část poškozenému ztrátu nevynahradí, ani nesníží. V současnosti je 

tedy opravná spravedlnost v tomto ohledu právem na přiměřený trest. 

Aristotelés zde také kritizuje pýthagorovce a odsuzuje odvetu jako způsob 

opravné spravedlnosti. Msta by sice mohla za určitých okolností uspokojit touhu pro 

spravedlnosti oběti či blízkému oběti „nedobrovolné směny“, nicméně v očích práva 
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by způsobil bezpráví předchozímu viníkovi. Je pochopitelné, že zákon i dnes 

zakazuje vlastní odvetu a je jediným legálním vykonavatelem opravné 

spravedlnosti.(tamtéž: 119-120) 

Na rozdíl od distributivní spravedlnosti opravná nahlíží na oba účastníky 

interakce formálně stejně. Nezáleží (případně nemělo by záležet) na postavení, 

bohatství či jiných kvalitách viníka ani poškozeného, rozhodující je jen výše 

zisku/ztráty. Před soudem a zákonem by si měli být všichni rovni.  

Zatím jsem však mluvila pouze o „nedobrovolné směně“, o zločinech, 

Aristotelés však ve výčtu předmětů opravné spravedlnosti jmenoval i dobrovolnou 

směnu. Tu je možné charakterizovat zcela jednoduše jako obchod. Důležitá je zde 

role peněz jako univerzálních platidel, které si díky smlouvání a obchodování více či 

méně udržují svou hodnotu. Nezanedbatelná je také dohoda lidí a jejich důvěra 

v hodnotu peněz. Peníze jsou pro obchod takřka klíčové, protože převážně díky nim 

je možné obchodovat se statky odlišné hodnoty. V Etice Níkomachově zmiňuje 

příklad stavitele domů a ševce – v případě, že by neexistovaly peníze, ani jiný 

univerzální směnný ekvivalent, pro ševce by nákup domu byl velice obtížný. (tamtéž: 

119-121) V mnoha částech světa, a v menší míře samozřejmě i u nás, se sice stále 

udržuje klasický směnný obchod, vyměňovány jsou však obvykle věci stejné nebo 

podobné hodnoty.  

 

 

1. 1. 3 Spravedlnost jako právo 

V této podkapitole bude dosti stručná, protože přímo právu se ve svém 

výzkumu příliš věnovat nechci, navíc už dle mého názoru mnohé bylo napsáno. 

Pokud neuvedu nijak, právem budu pro další účely práce myslet tzv. legální právo 

neboli zákonnou spravedlnost.  

Z předchozí podkapitoly jasně vyplývá, že Platón i Aristotelés pojmy 

spravedlnost a právo prakticky ztotožňovali. Ve svých pracích pojímali 

spravedlnost/právo převážně jako princip k zvětšování blaha, a to blaha obce. Také o 

ctnostech uvažovali z velké míry jako o takových ctnostech, které jsou prospěšné pro 

správné fungování obce. Platónova představa ideálního, spravedlivého, městského 
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státu, kterému by vládli moudří a ctnostní filosofové, střežili by jej odvážní válečníci, 

kde by pilní rolníci a dělníci pěstovali potraviny a vytvářeli potřebné předměty, je 

všeobecně známá. Všichni by zvyšovali blaho své i státu tím, že by každý obdržel 

statek či úřad, který by byl adekvátní k jeho charakteru a schopnostem.  

Přestože další uvedení autoři už jistý rozdíl mezi pojmy spravedlnost a právo 

činí, přesto je důležité říci, že většina autorů, citovaných, parafrázovaných či 

zmíněných v mé práci se zabývali právní či politickou filosofií. Z jejího pověření 

však vypracovávali teorie, které dle mého názoru tyto obory přesahovaly a prolínaly 

se s jinými tématy. Některá témata, dle mého ohledu nejzásadnější, jsou v této práci 

uvedená, přesto nepochybuji, že některá jsem, ať už úmyslně nebo nikoli, vynechala.  

Sociologové a antropologové tyto pojmy však samozřejmě rozlišují: „Je-li 

hledání spravedlnosti nastolováním dokonalého či ideálního stavu uvnitř politické 

skupiny i v rámci universa, pak nastolování práva je procesem regulovaného chování 

jednotlivců a množin jednotlivců v rámci určitého společenského 

systému.“ [Kandert, 2007: 5] Právo tedy v rámci daného systému určuje standardy 

chování jednotlivců a skupin a poskytuje možnosti řešení vychýlení rovnováhy. Je 

tedy neoddiskutovatelné, že právo má ke spravedlnosti blízký vztah, nicméně 

obsahuje významy, které se ke spravedlnosti přímo nevztahují a naopak. Z laického 

pohledu však mohou být tyto dva pojmy zaměňovány. (tamtéž: 5) 

 

 

 

1. 1. 4 Božská spravedlnost 

Vzhledem k dlouhé tradici a bohatému dědictví judaismu a křesťanství 

v Evropě nemohu opominout spravedlnost, hledající svou legitimitu u Boha. Přestože 

Češi jsou značně ateistickým národem, nepochybuji, že ve většině z nás jsou ideály 

křesťanství silně zakořeněny.  

Základním pilířem Boží spravedlnosti a morálky je nepochybně Desatero 

přikázání:  



14 

 

1. Nebudeš míti bohů jiných přede mnou… 

2. Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž 

jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž jsou na zemi dole, ani 

těch, kteréž u vodách v podzemí. Nebudeš se jim klaněti, ani 

jich ctíti… 

3. Nevezmeš jména Hospodina, Boha svého, nadarmo… 

4. Pomni na den sobotní, abys jej světil… 

5. Cti otce svého i matku svou… 

6. Nezabiješ. 

7. Nezesmilníš. 

8. Nepokradeš. 

9. Nepromluvíš proti bližnímu svému křivé svědectví. 

10. Nepožádáš domu bližního svého, aniž požádáš manželky 

bližního svého (…), ani cokoli jest bližního tvého. 

[Biblí svatá, 1922: 75] 

V minulosti, ve feudálním panství, byla pro obyvatelstvo důležitá také 

představa Božské distributivní spravedlnosti. Lidé věřili, že pokud budou žít mravně 

a spravedlivě, obdrží po smrti život věčný.  

Spravedlnost a morálka spolu byly vždy úzce spjaty, lidské hodnocení 

spravedlivého a nespravedlivého jednání, které nebylo pevně dané zvykem, se 

opíralo o morální zásady a naopak. Přestože v rámci tématu Božské spravedlnosti 

byly obě ty ctnosti darem od Boha, myslím si, že je důležité jejich spřízněnost 

zmínit. 
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1. 1. 5 Spravedlnost jako slušnost 

Přestože asi nejznámější koncept spravedlnosti jako slušnosti pochází od 

Johna Rawlse, vzájemné vymezení slušnosti (epikie) a spravedlnosti se objevuje už u 

Aristotela. Aristotelés se zamýšlel nad pojmem slušnost a nad tím, proč je tak 

podobná a zároveň nepodobná spravedlnosti a právu. Záleží totiž na okolnostech, 

jestli právo a slušnost jsou v souladu, nebo stojí proti sobě. Pokud nastane situace, 

kdy je právo a slušnost v konfliktu, vždy vítězí slušnost: „Slušnost tedy a právo jest 

totéž, a ač oboje jest dobré, přece lepší jest slušnost.“ [Aristotelés, 2009: 132] 

Slušnost totiž sice je jistým druhem práva, nicméně není zákonným právem, ale jeho 

opravou. Dalo by se tedy říci, že slušnost je opravnou spravedlností zákonného 

práva. Hlavní důvod je ten, že v určitých ohledech nemusí být legální právo 

dostatečně konkrétní, je „povšechné“ a nedokáže zahrnout všechny možnosti. Když 

tedy nastane nějaká mimořádná okolnost, je vhodné ji soudit spíše podle hlediska 

slušnosti, které zákon zmírňuje. (tamtéž:131-132) 

John Rawls ve svém konceptu spravedlnosti jako slušnosti navazuje na 

koncepty společenské smlouvy Hobbese a Kanta (kategorický imperativ). Hobbes ve 

své práci vycházel z představy přírodního stavu, kdy všichni měli neomezenou 

svobodu a bojovali proti všem, aby mohli uspokojovat své potřeby a touhy. 

K opuštění přírodního stavu a k založení společnosti bylo nutné splnit několik 

podmínek. První bylo podřízení se přírodnímu zákonu: „Vyhledávej a zachovej 

mír.“ Prostředek k možnosti vyhovět prvnímu zákonu a k dosažení míru nabízel 

druhý zákon, který přikazoval vzdát se do jisté míry svého práva na všechno a dávat 

ostatním tolik svobody, kolik si přeji, aby dávali oni mně. Přistoupení na tyto zákony 

Hobbes pojímá jako závaznou smlouvu. K tomu, aby však přijetí smlouvy bylo 

potvrzeno, aby byla účinná, je potřeba, aby její nesplnění bylo sankcionováno. Pokud 

by tato podmínka nebyla splněna, hrozí, že lidé, i přes poznání spravedlnosti, budou 

stále lákáni sociálně neomezenou svobodou. (Günther, 1997: 28-30) 

Rawlsova teorie spravedlnosti jako slušnosti (férovosti) je založena na 

hypotetické počáteční události, kde by se svobodní a rozumní lidé domluvili na 

prvotních principech spravedlnosti, na jejichž základech by později bylo postaveno 

právo a instituce. Rawls vychází z předpokladu, že tito lidé by sice chtěli 
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uskutečňovat vlastní zájmy, nicméně ve chvíli dohody by nevěděli, jaké budou mít 

sociální postavení, jaké budou mít zázemí, cíle, dokonce by ani nevěděli, jaké budou 

mít psychické schopnosti, inteligenci ani morálku. V tu chvíli by si byli opravdu 

všichni rovni. Vzhledem k rovným, férovým podmínkám počáteční situace tedy 

Rawls nazývá svou koncepci spravedlností jako slušností, potažmo férovostí. (Rawls, 

1995: 21-24)  

Neuznává jako princip spravedlnosti užitek, protože nepředpokládá, že by se 

svobodní, rovnoprávní a rozumní lidé, kteří ještě nevědí, kým po uzavření dohody 

budou, dobrovolně rozhodli pro princip, který by mohl některé z nich nutit, aby se 

smířili s nižšími životními podmínkami, aby ostatní lidé mohli těžit z většího 

množství výhod. Naopak postuluje vytvoření dvou jiných principů – první by 

zaručoval rovnost základních práv a svobod, druhý by tvrdil, že „sociální a 

ekonomické nerovnosti, například nerovnosti bohatství a pravomoci, jsou 

spravedlivé pouze tehdy, jestliže vyúsťují v kompenzující blaho pro kohokoliv, 

zvláště pak pro nejméně zvýhodněné členy společnosti.“ [Rawls, 1995: 23] 

 

 

1. 1. 6 Spravedlnost jako zvyk 

Okolnosti smrti Sókrata jsou všeobecně známé. Byl popraven (resp. donucen 

spáchat sebevraždu) za rouhání se bohům. Na jeho žáka Platóna tato událost silně 

zapůsobila, a když asi o pětadvacet let později psal Ústavu, leitmotivem se stalo téma 

konfliktu mezi zbožností se zvyklostmi a kritickým myšlením. Je náš přístup ke 

spravedlnosti jen zvykem nebo k němu dokážeme zaujmout racionální kritické 

stanovisko a důkladně ho prozkoumat? I na tuto otázku se budu chtít zaměřit při 

analýze svého výzkumu.  

Platón vystupoval ostře proti spravedlnosti (ale i proti jiným teoriím a 

pravidlům, např. morálky, který je se spravedlností úzce spjatá) založené na síle 

zvyku. Oproti němu Edmund Burke tvrdil, že zvyky a konvence jsou velmi užitečné 

a že by nebylo moudré se od nich odtrhávat. I jiní význační myslitelé podpořili sílu 
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zvyku. Simon Blackburn se domnívá (a já s ním souhlasím), že je možné rozpor mezi 

rozumem a zvykem zmírnit, pokud se zmírní nátlak konvencí. Je možné, dokonce i 

žádoucí, dát rozumu prostor k přemýšlení, zároveň však není důvod chtít se zbavit 

veškerých konvencí a zvyků. Můžeme se o některé opírat, zatímco budeme ostatní 

revidovat. Velká část našich zvyků je navíc skutečně užitečná, neboť nám pomáhá 

orientovat se v sociální skutečnosti. (Blackburn, 2007: 41-52) 

1. 2 Základní vymezení nespravedlnosti 

Během obsáhlého vymezení spravedlnosti jsem už několikrát o 

nespravedlnosti psala, přesto si myslím, že nebude na škodu prozatím získané dílčí 

definice shrnout, než začnu probírat další poznatky. 

Jak už jsem tedy uvedla výše, Aristotelés definoval spravedlnost ve vztahu ke 

spravedlnosti a naopak: „Zdá se, že nespravedlivý jest ten, kdo nedbá zákonů, za 

druhé, člověk, který si osobuje více, a konečně ten, kdo nešetří rovnosti, takže 

spravedlivý bude patrně ten, kdo dbá zákonů a šetří rovnosti. Právo tedy jest 

zákonnost a rovnost, bezpráví pak protizákonnost a nerovnost.“ [Aristotelés, 2009: 

112] Dále uváděl, že spravedlnost je středem mezi dvěma nespravedlnostmi, které 

vítězí, když je porušena rovnováha.  

Už jsem také mluvila o Platónově teorii rovnosti s ohledem a respektem 

k nerovnosti. Na nerovnostech, které jsou přidělené nějaké osobě zvenku, nám v této 

chvíli nezáleží, konečně „takových rozdílů existuje bezpočet, a především ony jsou 

předmětem snahy o spravedlnost.“ [Bubner, 1997: 136] Moderní sociální stát 

podporuje své občany a snaží se, aby se nedostávali do problematických, 

nespravedlivých, nebo alespoň neférových situací přinejmenším kvůli těmto vnějším 

rozdílům. Důležitější jsou rozdíly charakterové, které v běžných sociálních 

interakcích lidé dokáží respektovat prakticky bez problémů, problémy však mohou 

nastat v širším kontextu. Podle Rüdigera Bubnera by tato teorie mohla být pojímána 

jako předčasná obhajoba pluralismu proti konformismu. Konformismus neuznává 

rozdíly a nerovnosti mezi lidmi, chtěl by všem měřit stejným metrem. „Měřit 

všechny stejným metrem však, vyhroceně řečeno, znamená očekávat od každého, že 
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bude někým jiným, než ve skutečnosti je, případně také než by chtěl být či než by 

chtěl zůstat.“ [tamtéž, 1997. str. 137] 

Podle Martina Hájka se otázce fenomenologie nespravedlnosti asi 

nejsoustavněji věnoval Gerold Mikula. Během svých výzkumů se s kolegy 

dotazovali respondentů na jejich zážitky s nespravedlností. Došli k osmi skupinám 

nespravedlivých událostí: 

1. podvedení nebo ponechání někoho na holičkách 

2. nedostatek loajality 

3. sobecké jednání 

4. výkon rodičovské moci 

5. podvádění, krádež 

6. nepřátelské, nebo agresivní zacházení 

7. libovůle úředníků 

8. rozdělování statků a výhod 

[Hájek, 2007: 18] 

Je zajímavé, že spravedlnost ve výzkumech lidé vnímají skrze instituce a 

různé teorie, zatímco nespravedlnost respondenti vnímají více v mezilidských 

vztazích. Shoduje se to s jednou z mých základních hypotéz, a to že předpokládám, 

že moji respondenti budou spíše hovořit o nespravedlnosti v konkrétních příkladech 

ze svého života. Zdá se mi to logické, s pocity křivdy či nespravedlnosti se 

setkáváme už jako děti, o spravedlnosti začínáme přemýšlet až mnohem později. 

(tamtéž: str. 18-19) 
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1.3 Výzkumy o spravedlnosti 

Není mým cílem v této podkapitole shrnout veškeré významné výzkumy na 

téma spravedlnost, které byly provedeny, to by bylo takřka nemožné, chci tu jen 

zmínit některé, které mě zaujaly. 

Podle vědců z The International Social Justice Project je možné výzkumy a 

teorie o spravedlnosti rozdělit na dva druhy. Prvním jsou empirické či deskriptivní 

studie, které se zabývají zkoumáním, v jakých dimensích lidé fakticky posuzují 

spravedlnost a spravedlivé jednání (v tomto případě ekonomické a politické). 

Druhým typem jsou normativní studie, které se zabývají tím, „co by mělo být“, snaží 

se konstruovat, co si lidé představují pod ideálním typem spravedlnosti. (Kluegel, 

Mason, Wegener, 1995: 3)  

Už během základního vymezení nespravedlnosti jsem zmínila výzkum 

Gerolda Mikuly, který klasifikoval 8 oblastí, ve kterých lidé mohou vnímat 

nespravedlnost. Myslím, že bude zajímavé srovnat výsledky mého výzkumu s těmito 

oblastmi. Dalším zajímavým psychologickým výzkumem je výzkum Kohlberga, 

který přiblížím později. 

Podle Heleny Kubátové jsou sociologické výzkumy o sociální spravedlnosti 

prováděné za účelem zjistit, jak lidé vnímají sociální nerovnosti a na jakém základě 

je hodnotí. Zmiňuje výzkum Petra Matějů, který uvádí tři hlavní principy sociální 

spravedlnosti: 

1. výkonový (zásluhový) princip, 

2. princip rovnosti, který se dělí na rovnost příležitostí a rovnost 

výsledků, 

3. princip potřebnosti. 

(Kubátová, 2005: 365) 

Podle Martina Hájka je většina sociologických pracích v současnosti 

angažovaná, tedy je psaná s cílem zlepšit sociální situaci nějaké skupiny nebo 

odstranit nespravedlivé jednání. (Hájek, 2007: 23-24) Výzkum Martina Hájka a Ivo 

Bayera se zaměřuje na diskurzivní stabilitu ne/spravedlivého v médiích. 
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2. METODOLOGIE 

V této kapitole své čtenáře seznámím se svými hypotézami, metodou sběru 

dat, strukturou rozhovoru, výběrem respondentů a samotnými respondenty.  

 

 

2. 1 Základní hypotézy 

Mojí první základní hypotézou byl předpoklad, že lidé, běžní občané České 

republiky, kteří se nikdy neangažovali v právu, právních vědách a filosofii, o 

spravedlnosti příliš nepřemýšlejí a že ji nebudou schopni definovat. Za touto 

hypotézou přímo následovala druhá, předpokládám totiž, že moji respondenti 

dokážou formulovat spíše nespravedlnost. Pokud už budou schopni vyslovit nějakou 

definic spravedlnosti, bude se týkat spíše práva či systému. Další ze svých 

základních hypotéz už jsem v tomto textu zmínila, a to v podkapitole, věnované 

nespravedlnosti. Předpokládala jsem, že se mi potvrdí hypotéza, kterou jsem 

formulovala takto: Respondenti budou v konkrétních příkladech schopni hovořit 

spíše o nespravedlnosti nebo o nespravedlivém jednání, než o spravedlnosti a jednání 

spravedlivém. S tím souvisí má hypotéza, že většina příkladů nespravedlivého 

jednání či nespravedlnosti bude zakotvena v osobní sféře. Další z mých předpokladů 

byl, že v běžném životě budou spíše uvažovat o férovosti než spravedlnosti. Dále 

předpokládám, že si respondenti budou své představy spravedlnosti spojovat více 

s morálkou než s právem.  

Ve třetí kapitole a v závěru se dozvíme, které hypotézy se potvrdily a které 

ne. 

 

2. 2 Metoda sběru dat, struktura rozhovoru 

Vhodnou metodou sběru dat pro tento druh výzkumu podle mého názoru jsou 

polo-strukturované rozhovory. S respondenty neproběhly žádné informativní 
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schůzky k tématu, protože jsem chtěla zaznamenat jejich spontánní reakce, nechtěla 

jsem, aby se na rozhovor dopředu příliš připravovali. Všichni se však samozřejmě 

předem dozvěděli základní téma a název mého výzkumu – Chápání spravedlnosti a 

nespravedlnosti v současné společnosti. Rozhovory jsem nahrávala na elektronický 

diktafon. Každému rozhovoru předcházelo bližší vysvětlení cílů výzkumu a ujištění o 

anonymitě, všichni respondenti, se kterými byl rozhovor realizován, souhlasili 

s provedením záznamu našeho rozhovoru.  

Strukturu práce jsem si zvolila od obecných otázek ke konkrétním, v závěru 

jsme se obvykle s respondenty vraceli zpět k obecným. Rozhovor však neměl pevně 

danou strukturou, jen orientační, respondenti mohli mluvit o všem, co je k tématu 

napadlo, někteří v rozhovoru odbočovali, jiní se vraceli k obecným otázkám sami.  

Jak už jsem řekla, začínali jsme obecnými otázkami, vždy jsem se na začátku 

zeptala, co si myslí o spravedlnosti a nespravedlnosti obecně. Poté jsem je žádala o 

konkrétní příklady spravedlnosti a spravedlivého jednání, či nespravedlnosti a 

nespravedlivého jednání, na které si dokázali vzpomenout. Když už k těmto otázkám 

neměli co říci, předložila jsem jim několik morálních dilemat. Jak už jsem uvedla 

v kapitole o teoretickém vymezení, myslím si totiž, že spravedlnosti s morálkou 

k sobě mají více blízko a že by tato morální dilemata mohla respondenty více 

rozpovídat a donutit je nad spravedlností a nespravedlností více uvažovat. Jak se mi 

tento plán podařil, uvidíte v další kapitole sami.  

Dilemata jsem si vypůjčila od Lawrence Kohlberga, o kterém jsem četla 

v knize Praktiky ne/spravedlnosti: pojmy, slova, diskurzy, od Martina Hájka a 

kolektivu, kterou už jsem v práci nejednou citovala a parafrázovala. Lawrence 

Kohlberg předkládal svá dilemata dětem, a posléze i dospělým, aby odpovídaly, jak 

by daná dilemata řešily, a hlavně aby vysvětlily, jak ke svému rozhodnutí dospěly. 

Samo řešení ho příliš nezajímalo, důležité pro něj bylo, jak své rozhodnutí 

ospravedlnily. Na základě výsledků prvního výzkumu klasifikoval šest stádií. Tvrdil, 

že morální vývoj člověka prochází postupně těmito stádii. Stádia byla definována ve 

vztahu k charakterům ukazatelů, ke kterým se respondenti obraceli při řešení 

dilemat:  
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1. poslušnost a potrestání 

2. individualismus a směna 

3. dobré mezilidské vztahy 

4. udržení sociálního řádu 

5. sociální smlouva a individuální práva 

6. univerzální principy 

(Hájek, 2007: 14) 

Přestože mě tato dilemata nezajímala ze stejného hlediska, považovala jsem 

jejich použití za užitečné. Také mě tolik nezajímalo, jak respondenti odpoví na řešení 

dilemat, ale spíše ospravedlnění jejich rozhodnutí. Navíc jsem doufala, jim dilemata 

nebo mé otázky budou asociovat nějaké další konkrétní příklady spravedlnosti či 

nespravedlnosti a pomohou jim utřídit si myšlenky ve vztahu k obecné spravedlnosti 

a nespravedlnosti.  

Nyní zde zkráceně vylíčím jednotlivá témata, aby mí čtenáři měli představu, 

nad čím se respondenti zamýšleli. 

 

Dilema Judy 

Judy byla třináctiletá dívka, která žila se svými rodiči a starší sestrou. Vždy 

se dobře učila, přivydělávala si hlídáním dětí a byla zcela bezproblémová. Jednoho 

dne se dozvěděla, že u nich ve městě bude mít koncert její oblíbená rocková skupina, 

a prosila matku, aby směla jít. Matka jí to dovolila pod podmínkou, že si na to Judy 

ze své brigády sama našetří. Judy byla nadšená a povedlo se jí vydělat si nejen na 

vstupenku na koncert, ale i něco navíc. Pár dní před koncertem jí však matka řekla, 

že na žádný koncert nepůjde a že si za vydělané peníze má koupit oblečení do školy. 

Judy byla rozčilená, přiznala matce jen peníze vydělané navíc, koupila si vstupenku a 

na koncert šla, rodičům řekla, že spí u kamarádky. Několik dní po koncertě se však 

svěřila svojí sestře. 
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U prvního respondenta bylo dilema trochu jiného, ale stejného stylu. Místo 

dívky Judy tam figuroval chlapec Joe, místo matky otec a Joe byl jedináček. Otec 

však nechtěl, aby si Joe kupoval oblečení do školy, chtěl po něm ty peníze pro sebe, 

že mu je později vrátí. 

 

Dilema Heintz 

Mladý muž Heintz měl manželku, kterou velice miloval. Manželka však 

onemocněla nějakým zvláštním druhem rakoviny, na který umírala. Delší dobu 

neexistoval žádný lék na tuto nemoc, až najednou lékárník ze stejného města, kde 

bydleli, vynalezl lék, který jako jediný podle lékařů mohl té manželce pomoci. 

Suroviny na výrobu léku stály lékárníka 400 dolarů, za jednu dávku léku si však 

účtoval 4000 dolarů. Heintzovi se povedlo sehnat jen 2000, zašel tedy za lékárníkem, 

vysvětlil mu situaci a požádal ho, jestli by mu nemohl prodat lék na splátky. 

Lékárník to odmítl, a tak se Heintz, poté co vyzkoušel všechny legální způsoby, jak 

by mohl přijít k penězům, rozhodl dávku léku v noci z lékárny ukrást. 

 

Dilema bratři 

V jednom městě žili dva bratři, starší Karl a mladší Bob. Z neznámého 

důvodu museli rychle a tajně opustit město a potřebovali k tomu peníze. Karl se 

rozhodl vykrást obchod a odcizil 1000 dolarů, Bob přišel za jedním starým 

důchodcem, samaritánem, který byl proslavený po celém městě. Řekl mu, že je 

vážně nemocný, potřebuje okamžitě na operaci a že mu bude peníze splácet hned, jak 

se uzdraví. Starý muž mu půjčil 1000 dolarů, Bob však lhal a neměl v úmyslu se 

někdy do města vracet. Druhého dne oba bratři opustili město, každý s tisícem 

dolarů. 

Analýzu odpovědí jsem provedla pomocí tematické analýzy. Z rozhovorů 

jsem vybrala významná tvrzení ve vztahu k ne/spravedlnosti, zařadila je do kategorií 

a srovnávala s ostatními odpověďmi a s teoretickými východisky. 
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2. 3 Respondenti 

Oproti původním plánům z projektu bylo nakonec realizováno pouze 10 

rozhovorů s respondenty, a to s 5 muži a s 5 ženami. Přesto si nemyslím, že by to 

bylo ke škodě mé práce. K redukci jsem přistoupila jak z organizačních důvodů, tak 

převážně z důvodu nasycenosti dané problematiky. Poslední rozhovory již 

nepřinášely prakticky žádné nové poznatky či úhly pohledu. Se 2 potenciálními 

respondenty nedošlo k realizaci rozhovoru z důvodu jejich nesouhlasu s pořízením 

zvukového záznamu. 

Zaměřila jsem se na respondenty v rozmezí 30 let, tedy zhruba od 20 let do 

50. V tomto časovém horizontu jsou téměř rovnoměrně rozložení. Ve věkových 

rozmezích 20 – 30 a 30 – 40 let je po dvou příslušnících každého pohlaví, v rozmezí 

40 – 50 let má každé pohlaví jednoho zástupce. Zajímalo mě, jestli se nějakým 

způsobem odlišuje pohled na spravedlnost a nespravedlnost v závislosti na věku či 

pohlaví respondenta. Respondenty jsem vybírala z okruhu svých známých a 

známými doporučených lidí.   
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3. VLASTNÍ VÝZKUM 

V této kapitole bych čtenáře konečně ráda seznámila se svým výzkumem. 

Budu se zde věnovat svým poznatkům, získaným z rozhovorů s respondenty a 

s jejich případným srovnáním s teoretickými poznatky, načrtnutými v první kapitole 

mé práce.  

Nejprve bych ráda zmínila svůj výsledný dojem z rozhovorů. U většiny se mi 

potvrdila hypotéza, že respondenti nikdy dříve o spravedlnosti příliš nepřemýšleli, 

jeden z respondentů se přímo vyjádřil: „Jako nikdy jsem nad spravedlností a 

nespravedlností nepřemýšlel takhle do hloubky. Nikdy jsem ani nepřemýšlel nad tím, 

co to pro mě znamená a je fakt, že teď, jak jsem se během rozhovoru vyjadřoval, tak 

jsem aspoň zjistil, jak nad tím přemýšlím.“ (příloha 3) Myslím, že jeho slova 

charakterizují většinu respondentů. Někteří respondenti na druhou stranu nad 

spravedlností přemýšleli už dříve, dokázali si ji definovat a měli na ni jasný názor, 

který byl však dost úzce zaměřený obvykle jen na jeden či dva ze čtyř výše 

zmiňovaných aspektů či druhů spravedlnosti, tedy spravedlnosti jako rovnosti, 

retributivní, distributivní a opravné spravedlnosti, a během rozhovoru, často díky 

dilematům, vyšlo najevo, že pro ně je spravedlnost důležitá i v ostatních aspektech, 

jen nad tím dříve nepřemýšleli. 

Z toho by bylo možné odvodit, že i když naše přemýšlení o spravedlnosti řídí 

zvyk (ať už zvyk nad ní nepřemýšlet a posuzovat situace automaticky, nebo zvyk 

přemýšlet nad ní jen z jednoho úhlu pohledu), v případě potřeby či důrazného 

podnětu jsme schopni se nad naším přístupem ke spravedlnosti zamyslet (nad tím, co 

jej vlastně určuje i nad jinými úhly pohledu). 

  

 

3.1 Základní užívané pojmy 

Kromě spravedlnosti a nespravedlnosti, potažmo spravedlivého a 

nespravedlivého jednání, moji respondenti užívali v rozhovorech několika dalších 
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pojmů, které se spravedlností ztotožňovali, nebo naopak spravedlnost vůči nim 

vymezovali. Většina těchto již byla zmíněna a definována ve vztahu ke spravedlnosti 

v teoretické části této práce, hodlám se tedy teď věnovat tomu, jak tyto pojmy 

definují a používají sami respondenti. Podobně jako v teoretické části nepanovala 

mezi různými autory absolutní shoda v jejich definici a vztahu ke spravedlnosti, 

nepanuje konsenzus ani tady. Mnohé z definic či výkladů se také více či méně 

překrývají, případně pojem získává více významů, a to občas i u jediného 

respondenta. V každé podkapitole věnované určitému pojmu nejdříve provedu 

obsahovou analýzu, jak byl daný pojem jednotlivými respondenty používán, a poté 

shrnu, v čem se jednotlivé pohledy shodují a liší.  

 

3.1.1 Právo 

Pojem právo se v rozhovorech objevoval poměrně často, ať už ve formě 

právní systém, zákonné právo, nebo v sousloví být v právu, mít právo na něco. 

Vzhledem k tomu, že už na první pohled je z rozhovorů patrné, že tyto dva způsoby 

užití tohoto pojmu se vždy neužívají ve stejném kontextu a je určitý rozdíl i mezi 

jejich významy, rozhodla jsem se je pro účely analýzy rozlišit. 

 

3.1.1.1 Zákony, právo 

Hned první respondent má k zákonům spíše negativní vztah: „Tady si 

musíme ujasnit, jestli právo a zákon jsou to samé. Zákon je to, co si posledních 300, 

500 let vytváří určitá skupina mocných pro svoji ochranu, pro svoji potřebu, čili 

z toho hlediska morální právo může být někde úplně jinde, než co říká platný 

zákoník, a na tom je založena většina revolucí. A většina platných zákoníků si dává 

pozor, aby chránila hlavně ty své autory. Morálka je úplně někde jinde než právní 

systém.“ Z této citace vyplývá, že pro respondenta právo není významově příbuzné 

se zákony či právním systémem, že naopak, přesto že s nimi není vysloveně v 

konfliktu, často s nimi koliduje. V tvrzení: „právo je pokroucené“ je ale právo 

použito jako synonymum pro právní systém nebo zákony, ne ve významu morálního 



27 

 

práva jako v předchozí citaci. Je tedy zřejmé, že tento respondent rozlišuje několik 

druhů práv, je třeba sledovat kontext. Na jednu stranu je tu morální právo, které 

uznává a pravděpodobně má vliv na jeho představu o spravedlnosti (blíže se tomu 

budu věnovat v pasáži o morálce a spravedlnosti), a na druhou právo ve smyslu 

platných zákonů, „obzvlášť těch, co se týkají sociálně-ekonomické sféry,“ kterým 

přiznává nulový vliv. (příloha 1)  

Druhý respondent příliš právo se zákony neztotožňuje, v této pasáži tedy 

uvedu jen jeho názory týkající se zákonů, práva v souvislosti s nimi. Právo samotné 

pro něj znamená jen výraz pro situaci, kdy je nějaké jednání nebo chování správné z 

hlediska lidského nebo zákonného. Zákony však, tím myslím platné zákony v České 

republice, neuznává, pokud se neslučují s jeho morálními zásadami. S nadsázkou 

dokonce uvádí: „já jsem zákon. Já a moje morálka.“ (příloha 2) 

Pro většinu dalších respondentů je právo synonymem právního systému, 

neboli zákonů, ale různí se názory na vztah tohoto práva a spravedlnosti. Např. podle 

názorů třetího respondenta u nás není možné ztotožnit právo se spravedlností, 

protože „právo se vykládá zvláštním způsobem, rozhodně ne takovým způsobem, 

aby se podchytla ta podstata jeho, ale jenom se perou o slovíčka.“ Nicméně 

nevylučuje, že na jeho formování pohledu na spravedlnost se právo a právní předpisy 

podílely. Kromě toho zmiňuje také důležitost nepsaných pravidel, zvyků. 

Každopádně právo podle něj určuje jen jisté mantinely, morálka stojí nad ním. 

(příloha 3) Podobně další respondent tvrdí: „Právo ti říká akorát to, co můžeš, ale to, 

co je spravedlivé, může být i nezákonné.“ (příloha 4)  

Také respondentky právo ztotožňují se zákony a právními předpisy, liší se jen 

v míře, v jaké jejich pojetí spravedlnosti závisí na pojetí práva. Hned v úvodu 

odstavce musím poznamenat, že každá z nich alespoň částečně na právu a zákonech 

svou představu spravedlnosti vystavila. Pro jednu např. právo se spravedlností velice 

silně koresponduje, liší se jen v drobných nuancích. Dle jejích vlastních slov: „Jako 

kdysi řešil Havel, litera zákonu vs. duch zákona. Duch většinou bývá dobrý, ale je to 

špatně sepsané, takže se to špatně využívá v praxi.“ (příloha 7) Ostatní už nejsou tak 

kategorické, více upozorňují na nespravedlnosti, které v zákonech, resp. v jejich 

aplikaci, vnímají. Přesto však do určité míry je pro ně právo v rozlišování, co je a co 
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není spravedlivé, důležité. Jedna respondentka to shrnula, že tzv. zákonná 

spravedlnost je pro ni důležitá hlavně z toho důvodu, že byla prakticky první, kterou 

poznala, díky školní a rodinné výchově. Dříve pro ni tedy právo bylo synonymem 

spravedlnosti, dnes to ale neplatí. (příloha 8) Pro dvě respondentky je zase zákonná 

spravedlnost jedinou reálně dosažitelnou, nepřijde jim však, že by byla v současné 

praxi, a to nejen v České republice, důsledně realizovaná. (příloha 9)  

Definice práva dalšího respondenta s předchozími nesouhlasí. Podle něj 

spravedlnost je právo, resp. „ spravedlnost je něco, co diktuje systém podle nějakého 

svého vymyšleného práva“. O spravedlnosti jako takové nepřemýšlí, je pro něj 

přesně daná právním systémem. Spravedlivé jednání však pro něj neznamená jednání 

podle práva, je podle něj odvozené od spravedlivosti, jejíž pojetí dostane prostor 

níže. (příloha 5)  

Nyní bych tuto část ráda shrnula a zanalyzovala. Jen pro jednoho 

(nejmladšího) muže se spravedlnost rovná legální právo, ženy tuto možnost 

připustily čtyři (dvě ovšem jen v ideálním případě a třetí rozlišuje více druhů 

spravedlnosti). U těchto respondentů tedy do jisté míry došlo k laické zaměnitelnosti 

práva a spravedlnosti, jejíž možnost byla naznačena v teoretických východiscích. 

(Kandert, 2007: 5) Čtyři starší muži se od rovnosti spravedlnosti a zákonného práva 

výslovně distancovali, dva z nich však připustili, že spravedlnost se zákony souvisí, 

obsahuje je, ale stojí nad nimi. Jeden muž a tři ženy přiznali, že právo a zákony jsou 

jedním ze zdrojů, ze kterých čerpají svou představu spravedlnosti (i když to 

explicitně nevyjádřili, dle mého názoru je k nim třeba přičíst také jednoho muže a 

dvě ženy, pro které spravedlnost je právo, a jednoho muže, podle kterého 

spravedlnost s právem sice souvisí, ale přesahuje jej). Z této části výzkumu vyplývá, 

že ženy spojují spravedlnost s právem podstatně více a úžeji než muži, z nichž 

většina ekvivalentnost práva a spravedlnosti odmítá. Na druhou stranu z deseti 

respondentů jen dva nejstarší muži neoznačují právo jako jeden ze zdrojů svých 

představ o spravedlnosti. Výsledky svádí k domněnce, že ženy jsou, alespoň co se 

představ o spravedlnosti týká, obecně prosystémovější, zatímco zvláště starší muži 

zákony samy o sobě neuznávají. Nabízí se otázka, z jakého důvodu? Z obecné ztráty 

ideálů? Určitý vliv by mohla mít transformace české společnosti v roce 1989. Tito 
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muži byli vychováváni v odlišném politickém a společenském klimatu než ti 

nejmladší. U stejně starých žen se však nic takového neobjevilo (až na skutečnost, že 

nejstarší žena jako jediná nepostuluje rovnost práva a spravedlnosti – avšak ani se od 

ní nedistancuje). K zodpovězení těchto otázek a zobecnění závěrů by bylo zapotřebí 

většího množství respondentů a soustavnější výzkum. 

Zajímavý je pohled mých respondentů na právní systém založený na 

precedentech. V rozhovoru se k němu dostali jen dva, muž a žena ve věkové 

kategorii  

30 – 40 let. Muž se k tomuto tématu dostal přes téma prezidentských milostí jakožto 

svého příkladu nespravedlnosti: „Což je další věc, kde jsou precedenty, je to 

trochu… Jo, zavání to nějakou větší spravedlností. Když soud nějak rozhodne a na 

stejné záležitosti pak musí koukat stejně. Samozřejmě pokud tam nejsou nějaké další 

podmínky a okolnosti, které by to mohly rozlišit, rozdělit.“ (příloha 3) I žena se 

k tomuto tématu dostala přes nespravedlnost, konkrétně přes nespravedlnost 

exemplárního trestu. Ona však právo založené na precedentech považuje za 

nespravedlivé, každý případ je podle ní individuální. (příloha 7) Tyto názory spolu 

zásadně nekolidují, i muž poukazuje na potřebu individuálně každý případ 

prozkoumat, jestli je v podstatných okolnostech stejný jako precedent. Jejich 

rozhodnutí, zda jde o nespravedlnost nebo ne, se zakládá na důrazu na odlišný aspekt 

spravedlnosti celkově. Pro muže je tu důležitější rovnost, pro ženu individualita.  

 

 

3.1.1.2 Být v právu 

Výraz „být v právu“, případně „mít právo k něčemu“ v rozhovorech nepoužili 

všichni respondenti. Ani nemohu říct, že by ho všichni použili v odlišném kontextu 

než zákonné právo. Např. respondentka z přílohy 7, která prakticky ztotožňuje 

spravedlnost s legálním právem, použila tento výraz v ilustraci situace, která jí 

připadala spravedlivá. Přesto je podle mého názoru užitečné analyzovat, v jakých 

jiných situacích lidé tohoto pojmu používají.  
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Nejčastěji byl jeden z těch termínů použit přemýšlení nad dilematy, ať už při 

řešení, zda matka měla právo chtít po dceři peníze, nebo jestli má Heintz právo 

ukrást lék. V druhém případě se několik respondentů zamýšlelo, zda je důležitější 

právo na život než právo na majetek. V obecné rovině měli jasno, že právo na život 

je důležitější, v tomto konkrétním příkladu bylo však rozhodování obtížnější. Stavěla 

se tu do konfliktu nejistá možnost záchrany života s jistým trestným činem 

zasahování do cizího majetku. Většina respondentů dospěla k názoru, že by byl 

morálně oprávněn lék ukrást, ale měl by být poté schopen přijmout spravedlivý trest, 

např. ve formě veřejně prospěšných prací či náhrady škod.  

Výrazněji pojem „být v právu“ rozvedl respondent, který neztotožňuje právo 

se zákony. Výše jsem uvedla, že právo pro něj znamená, že určité jednání je správné 

z lidského a/nebo zákonného hlediska. Dále uvádí: „Když tě někdo odsoudí za něco, 

co jsi neudělala, jsi v neprávu a je to nespravedlivý, protože jsi neprávem potrestaná, 

takže to plodí nespravedlnost. V případě, že jsi v právu, i kdyby to třeba bylo 

nelegální, tak pro mě je to legitimní. (…) Spravedlnost je, když uděláš něco špatného 

a jsi pak za to potrestaná. Spravedlnost je hodnocení toho činu, právo je právo mít 

ten čin udělat.“ (příloha 2) 

Jedna respondentka vyslovila názor, že být v právu je subjektivnější než 

spravedlnost, jiná tento pojem konfrontovala se zákony: „Má to pro mě spíš takový 

nádech morálky a pudu k tomu něco udělat.“ (příloha 9) Já bych to shrnula, že výraz 

„být v právu“ spadá pro většinu respondentů spíše do pole působnosti morálky, než 

zákonů či spravedlnosti, ale záleží na kontextu, který je nutné sledovat. 

 

 

3.1.2 Spravedlivost 

Už výše jsem zmínila, že jen z mých respondentů používal navíc pojem 

spravedlivost. Přestože během rozhovoru zacházel s pojmy poněkud chaoticky, 

spravedlnost pro něj znamená soubor pravidel a sankcí za jejich nedodržení, který 

vůči občanům uplatňuje stát nebo systém podle svého práva. Je to pojem, který nemá 
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žádný protiklad. Pojmy spravedlivé a nespravedlivé jednání a nespravedlnost se 

podle jeho názoru vztahují k spravedlivosti. Ta je založena na předpokladu, že každý 

má svá neoddiskutovatelná práva a svobody, do kterých je jakýkoli zásah zvenčí 

nespravedlivý. (příloha 5) Tento fakt zmiňuji pro zajímavost, dále budu pro účely 

tematické analýzy a komparace spravedlivost považovat za typ spravedlnosti. 

 

3.1.3 Morálka 

Morální zásady jsou pro většinu respondentů (s výjimkou respondentů 

z příloh 2, 5 a 7, kteří ztotožňují spravedlnost s právem, případně s reakcí na určité 

jednání) minimálně stejně důležitým východiskem představy spravedlnosti a 

nespravedlnosti, jakým je právo. Spravedlnost by neměla být v rozporu s morálkou, 

svědomím jedince nebo s obecnou představou dobra v dané společnosti. Zde se však 

objevuje několik problémů. Každý jedinec má odlišně rozvinuté svědomí, to, co 

majorita vyhodnotí jako zlé nebo jako nespravedlivé, tak některým jedincům připadat 

nemusí. Výjimkou pochopitelně není ani opačný příklad. Zde je tedy klíčové, že 

spravedlnost by měla být v souladu se svědomím, „Podle toho usuzuje, co je a není 

spravedlivý, že se řídí svým svědomím a jaký má určený toho hodnoty. (…) kdyby 

dobře fungovalo to svědomí.“ (příloha 8) Tento druh spravedlnosti tato respondentka 

nazývá subjektivní spravedlností. Další respondentka přiznává, že soudí hlavně podle 

svého svědomí, co jí připadá správné a co ne. (příloha 9) 

K dobru a zlu má podle respondentů spravedlnost také silný vztah. Jeden 

respondent to definoval: „Ve spravedlnosti jde o to oplácet dobro dobrem a zlo a 

zlem.“ (příloha 1)  

V rozhovorech se ale objevily i nejasnosti, týkající se morálky. Někteří 

respondenti se vyjadřovali spíše o své vnitřní morálce, která má souvislost se 

svědomím, jiní zase poukazovali na morálku vnější, která má blíže k obecné 

představě dobra. Přestože jedna respondentka četla, že (vnější) morálka se mění 

stejně rychle jako móda (příloha 8), jsou jisté morální zásady a hodnoty v naší 

společnosti tradiční. I v rámci výkladu své vnitřní morálky respondenti zmiňovali 

inspiraci Biblí a Desaterem, neodmítali ani vliv rodiny a výchovy, či základní lidské 
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slušnosti. Není tedy důvod předpokládat, že by se základní tradiční morální pravidla 

v poslední době příliš změnila.  

Poněkud překvapivě podal nejkomplexnější vysvětlení své morálky 

respondent, který přímo s morálkou svou představu spravedlnosti nespojuje: „Já se 

řídím v podstatě Desaterem. Já si myslím, že tam jsou základní morální zákony, i 

když některý už jsou v současnosti překonaný, třeba nesesmilníš, že jo, to nemá 

takovou hodnotu, jakou to mělo tenkrát. Ale zásadní věci, které ovlivňují lidský 

osud, jako nezabiješ, nepokradeš, tak to si myslím, že stačí. (…) Teda to jsou ty 

základní, pak jsou od toho odvozený, jako nepodvedeš, neošidíš… Každý to má 

jinak. Já se snažím řídit tím, že moje svoboda končí tam, kde začíná tvoje, a nedělej 

druhému to, co nechceš, aby dělal tobě. A ve chvíli, kdy se tímhle budeš řídit, tak 

budeš naprosto v pořádku člen společnosti, který nikomu neubližuje. To je moje 

pojetí morálky a spravedlnost je pak ten trest, když něco z toho porušíš.“ Jeho 

morálka tedy neovlivňuje přímo představu spravedlnosti, generuje ale, co mu připadá 

nespravedlivé. (příloha 2) 

Podle očekávání morálka a etické principy značně ovlivňují představy 

respondentů o spravedlnosti. Za jeden ze zdrojů své představy o spravedlnosti uvedlo 

svou vnitřní morálku (žebříček hodnot apod.) 8 respondentů – čtyři muži a čtyři 

ženy. Dva nejstarší muži navíc uvedli jako zdroj Bibli, konkrétně Desatero, a vliv 

rodiny a výchovy. Rodinná výchova je zdrojem představ o spravedlnosti také pro 

jednu ženu ve věkové kategorii 30 – 40 let. Nejmladší muž, který morálku explicitně 

neuvádí jako zdroj, spojuje svou představu o spravedlnosti s etickým principem: 

Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda jiného. S tímto principem, který 

je praktickým vyjádřením Hobbesova 2. zákonu, (Günther 1997: 28-30) a také s 

kategorickým imperativem I. Kanta (přestože Kant není výslovně jmenován) spojují 

svou představu spravedlnosti také oba muži ve věku 30 – 40 let. Přímo s morálkou a 

svým svědomím ztotožňují spravedlnost jen dvě ženy, další žena a dva muži ji 

ztotožňují s jinými etickými principy. Nejstarší žena spravedlnost ztotožňuje s 

uspokojením duše člověka, dva muži s lidskostí, čímž naplňují definici spravedlnosti 

podle Blackburna.  
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Na rozdíl od práva nad vztahem spravedlnosti a morálky přemýšlejí spíše 

muži. Přestože žádný z mých respondentů mužů explicitně neztotožnil svou 

představu o spravedlnosti s morálkou či svědomím (jeden to kategoricky odmítl), u 

všech se jejich představa minimálně zakládá na nějakém etickém principu. Ženy jsou 

ve spojení spravedlnosti s morálkou podstatně opatrnější než muži, nepatrně více ji 

ztotožňují s právem. 

 

3.1.4 Férovost, správnost 

Tyto dva pojmy jsem zařadila k sobě z důvodu jejich snadné zastupitelnosti a 

z důvodu, že v každém rozhovoru, s jedinou výjimkou, byl alespoň jeden použit v 

souvislosti se spravedlností. Musím předeslat, že ani u tohoto tématu nedošlo ke 

konsenzu. Pro některé respondenty byla férovost či správnost synonymem 

spravedlnosti, jiní měli proti tomu výhrady. 

První respondent patří k lidem, kteří ztotožňují neférové a nespravedlivé 

jednání, spravedlnost a férovost pro něj mají takřka zaměnitelný význam, férovost je 

citově orientovaná spravedlnost. Podobně nejmladší dvě respondentky až na drobné 

výhrady chápou férovost ve stejném významu jako spravedlnost: „Je to zaměnitelné, 

akorát férové je asi novější slovo. V některých situacích bych ho ale asi nepoužila. 

Třeba ve sportu, když rozhodčí něco odpíská, člověk neřekne: „to udělal 

nespravedlivě“, ale: „to udělal nefér“. Ale to je jen takový detail.“, „Když se o 

někom řekne, že k někomu nebyl férový nebo nebyl spravedlivý, tak já si pod tím 

představím asi totéž. Jde jen o kontext.“ (příloha 9) 

Ostatní respondenti vnímají určitě rozdíly mezi spravedlností a férovostí. 

Přestože respondent č. 2 při dotazu na konkrétní příklad nějaké nespravedlnosti 

odpověděl popsáním neférového zážitku, férovost od spravedlnosti odlišuje: 

„Férovost je zase taková obecnější. Že se budeš k lidem chovat férově, že je nebudeš 

podvádět, to je férovost, ale nemá to nic společného se spravedlností. Spravedlnost 

je, že tě odsoudí, „když někomu nevrátíš prachy nebo rozbiješ hubu“. Férovost je, že 

to nebudeš dělat.“ (příloha 2) Jeho představa férovosti je tedy bližší morálce, než 

spravedlnosti. Další respondent užívá pojmu správnost. Ta je pro něj v podstatě 
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subjektivní spravedlností. Charakterizuje ji: „Správnost je to, co je podle mě správné, 

spravedlnost je to, co je správné ke mně a ostatním. To, co je správné, může být 

spravedlivé a nemusí, to, co je spravedlivé, je vždycky správné.“ (příloha 3) 

Respondent č. 5 v rozhovoru použil oba termíny. Správné jednání ztotožňuje se 

spravedlivým, pro férovost používá hned dva významy. Nejprve se vyjádřil, že je fér 

být potrestán za nespravedlnost, které se člověk dopustil, později, že férovost je 

důležitá hlavně mezi přáteli. Na rozdíl od spravedlnosti na ni má vliv vztah mezi 

jedinci. On sám férovost definuje jako „morálku, prolnutou se spravedlností a 

právem.“ (příloha 5) Poslední respondent přirovnává férovost ke hře podle pravidel a 

upozornil, že ne vždy taková hra musí být spravedlivá. (příloha 4) Podle 

respondentky: „fér a nefér je hrozně individuální. Spravedlnost a nespravedlnost by 

měla být daná. (…) Já bych to spravedlivé brala podle zákona a správné 

lidsky.“ (příloha 6) Poslední respondentka má zajímavou teorii, že férovost a 

spravedlnost jsou dva protínající se kruhy. Férovost je ale orientovaná spíše na 

jednotlivce a spravedlnost na společnost: „Férovost je vlastně k jednomu, kdežto 

spravedlnost… nemůžeš být nespravedlivá k jednomu, protože když nemáš 

srovnávací prvek, nemůžeš být nespravedlivá.“ (příloha 7) 

 

 

 

3.2 Ne/spravedlnost 

Už v rámci analýzy doprovodných pojmů, které se ke spravedlnosti či 

nespravedlnosti vztahují, byl do jisté míry osvětlen pohled respondentů na 

spravedlnost. V následujících oddílech bych se tedy ráda věnovala definicím samotné 

spravedlnosti a nespravedlnosti, jejich diferenciaci a sférám, v nichž jsou vnímány, či 

v případě spravedlnosti vyžadovány.  
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3.2.1 Spravedlnost 

V první řadě se zde hodlám věnovat spravedlnosti, jak ji definovali 

respondenti, při té příležitosti se budu držet jen jejich citací a parafrází. Poté provedu 

shrnutí a srovnání s teoretickými východisky a některými základními hypotézami 

tohoto výzkumu. Na závěr části o spravedlnosti roztřídím sféry, ve kterých 

respondenti spravedlnost vnímají či ji očekávají. 

 

3.2.1.1 Definice spravedlnosti 

Podle prvního respondenta by se spravedlnost dala definovat jako vyvážený 

obchod mezi dobrem a zlem. Když jedinec vykoná něco zlého, měl by ho stihnout 

trest, za dobré jednání byla měla být poskytnuta odměna, alespoň ve formě pochvaly. 

Za spravedlivé považuje principy jako zločin a trest, boží mlýny apod. (příloha 1) 

Také pro druhého respondenta spravedlnost znamená spravedlivý trest nebo odměnu 

za své činy, hlavní důraz však klade na trest. I spravedlivé jednání se zakládá na 

schopnosti adekvátně postihovat či odměňovat jednání druhých. (příloha 2) Třetí 

respondent vnímá a definuje několik aspektů spravedlnosti. Za prvé, také vnímá 

spravedlnost jako spravedlivý trest, za druhé, má na spravedlnost požadavek 

rovnosti, aby se lidé chovali za stejných podmínek ke všem stejně, za třetí by podle 

něj spravedlnost měla být výsledkem konsenzu ve společnosti, v tomto se velmi 

přibližuje Rawlsově teorii společenské smlouvy. Nemůže být spravedlivé něco, co 

není spravedlivé pro většinu dané společnosti. (příloha 3) Čtvrtý respondent definuje 

spravedlnost jako rovnoprávnost, rovnost, ať už před zákonem nebo mimo něj. 

Chovat se spravedlivě pro něj znamená chovat se lidsky. (příloha 4) Definici 

spravedlnosti pátého respondenta jsem uvedla již v části, týkající se spravedlivosti. 

Jen připomenu, že spravedlnost podle jeho názoru je systém pravidel a sankcí, které 

nařizuje a uděluje společenský či politický systém. Spravedlivé je nezasahovat do 

cizích práv a svobod. (příloha 5) 

První respondentka definuje spravedlnost jako odplatu, spravedlivý trest a 

uspokojení duše člověka. Spravedlivé pro ni je na jednu stranu dodržovat zákony, na 

druhou měřit všem stejným metrem, při tom ale neopomíjet rozdílné aspekty různých 
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činů a jednání. (příloha 6) Druhá respondentka má velice podobnou definici, 

spravedlnost je pro ni rovnováha ve společnosti, nutnost měřit všem stejným metrem, 

za stejný čin musí následovat stejný trest či odměna. Spravedlivé je dodržovat 

zákony daného státu. (příloha 7) Třetí respondentka postupně rozlišuje tři druhy 

spravedlnosti. Subjektivní spravedlnost definuje jako spravedlnost vycházející 

z vlastního svědomí, objektivní je pro ni zákonná neboli legální spravedlnost a vyšší 

nejdůležitější spravedlností, která se částečně překrývá se subjektivní, je pro ni 

principiální neboli boží spravedlnost. (příloha 8) Čtvrtá respondentka ideální 

spravedlnost definuje v rámci práva oko za oko, zub za zub. Pátá respondentka 

definuje dva druhy spravedlnosti, první je spravedlnost, kterou by měl zaručovat 

zákon a kterou by zároveň měl cítit každý v sobě, druhá je ideální, utopická 

spravedlnost absolutní rovnosti, kde by všichni jednotlivci měli stejné výchozí 

podmínky a dispozice. (příloha 9) 

S výjimkou jednoho muže a jedné ženy (u ženy se ale objevuje u příkladů 

nespravedlnosti, jen ho nezařadila do definice spravedlnosti) mezi 20 a 30 lety se 

v definicích všech respondentů sešel požadavek na retributivní spravedlnost. Většina 

se přiklání k myšlence, že za každý čin má člověku náležet adekvátní trest či 

odměna, jen jeden muž a jedna žena ve věku mezi 20 a 30 lety považují za ideální 

Aristotelem kritizovanou formu retributivní spravedlnosti – oko za oko, zub za zub. 

U ženy ovšem záleží na úmyslu daný čin spáchat. U dvou nejstarších žen a u 

nejmladšího muže se objevuje požadavek distributivní spravedlnosti, tedy aby lidé, 

kteří jsou si v relevantním ohledu rovni, měli nárok na rovné statky. U tří 

respondentů (žena a dva muži mezi 30 a 40 lety) se objevila myšlenka, že je 

spravedlivé udělat něco správného a protiprávního, zároveň je však spravedlivé být 

připraven za to nést následky. Tento výrok potvrzuje správnost Aristotelovi teorie 

slušnosti, která vždy vítězí, když se dostane do konfliktu s právem. Zároveň 

respondenti nevyjímají ani sami sebe ze svých požadavků na restutivní spravedlnost. 
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3.2.1.2 Sféry spravedlnosti 

Předběžně jsem si sféry spravedlnosti rozdělila na osobní, neboli sféru 

sociálních interakcí, a sféru veřejnou, společenskou. Nástrojem pro rozdělení do 

jednotlivých sfér byly konkrétní příklady spravedlnosti. 

Jak jsem předpokládala v jedné z mých počátečních hypotéz, respondenty 

mnoho příkladů spravedlnosti nebo spravedlivého jednání nenapadalo. Jediné 

příklady z osobní sféry popsali dva muži, oba příklady se spravedlivého nebo alespoň 

férového potrestání. Nejmladší muž si vzpomněl na příklad ze svého dětství, 

považuje za férové, že byl potrestán za úmyslné rozšlápnutí hlemýždě (příloha 5). 

Muž ve věkové kategorii 30 – 40 let považuje za spravedlivé, že se dokázal ubránit 

fyzickému útoku a že tento útok potrestal (příloha 2).  

Překvapivě nebylo zmíněno ani mnoho příkladů z veřejné sféry. Jedna 

respondentka to komentovala takto: „Konkrétní příklad něčeho spravedlivého je těžší 

najít, protože když je něco spravedlivé, nezapíše se ti to tolik do paměti, jako když se 

ti stane něco nespravedlivého, protože když něco dopadne, tak jak to mělo 

dopadnout, tak si to tolik nepamatuješ. Takže mě teď takhle z patra nic 

nenapadá.“ (příloha č. 6) Jen muž ve věku mezi 30 a 40 lety ohodnotil jako 

spravedlivý trest, který byl vyměřen umělci Týcovi za poškozování cizího majetku, 

(příloha 3) a jedna respondentka (stejné věkové kategorie) uvedla jako příklad 

spravedlnosti nalezení a potrestání válečných zločinců Mossadem. (příloha 8) 

Vzhledem k tomu, že požadavek na retributivní spravedlnost byl mezi respondenty 

tím nejčastějším, je logické, že příklady spravedlnosti se týkají trestů. 

 

 

 

3.2.2 Nespravedlnost 

V této podkapitole se budu věnovat definicím nespravedlnosti a sférám, ve 

kterých si ji respondenti uvědomují.  
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3.2.2.1 Definice nespravedlnosti 

Nespravedlnost respondenti příliš nedefinovali, pokud ano, obvykle ji 

definovali v protikladu ke spravedlnosti, popřípadě spravedlivosti. Např. první 

respondent nespravedlnost definuje jako stav, kdy někdo nedostal, co si zaslouží, 

nebo naopak. (příloha 1) Druhý respondent nespravedlnost definuje jako situaci, kdy 

je někomu neprávem ublíženo. (příloha 2) Jak už bylo dříve řečeno, pro čtvrtého 

respondenta je nespravedlnost opakem spravedlivosti, neboli onoho nezasahování do 

svobod a práv ostatních aktéru sociální interakce nebo členů společnosti. (příloha 4) 

První respondentka nespravedlnost definuje jako křivdu. (příloha 6) Na závěr 

definice nespravedlnosti musím zmínit velice zajímavý postřeh páté respondentky: 

„No, mě napadá, že je vlastně dobře, že žijeme v nespravedlivém světě, protože 

kdybychom žili ve spravedlivém, tak bychom vlastně ani nevěděli, co to znamená. 

Hlavně kdyby měl opravdu každý člověk ze začátku stejné možnosti, stejné 

vlastnosti, asi by ani neměl motivaci, důvod je rozvíjet, překonávat překážky apod. 

možná nějaká dávka nespravedlnosti je na místě.“ (příloha 9) 

 

 

3.2.2.2 Sféry nespravedlnosti 

Podle očekávání respondenti uvedli velké množství konkrétních příkladů 

z oblastí nespravedlnosti a nespravedlivého jednání. Do soukromé sféry by bylo 

možné zahrnout příklady zklamání důvěry, ať už v rodině, mezi přáteli nebo 

známými, násilí a šikana, krádež a nespravedlivé osočení. Co se týká 

nespravedlivého jednání v rodinném prostředí, musím poznamenat, že ji vnímají jen 

dva muži, jedna respondentka ji dle svých slov vnímala dříve, nyní už ale 

problémové vztahy v rodině nespravedlivými nenazývá. (příloha 8) 

Z veřejné sféry byly zmiňované mnohé známé současné i historické kauzy či 

události, jako např. soud s norským masovým vrahem Breivickem, exemplární 

potrestání žhářů z Vítkova, druhá světová válka, česko-německé vyrovnání a další. 



39 

 

Už méně konkrétně byly zmiňované různé kauzy či aféry, týkající se českého 

prostředí. Nejčastěji byla uvedena korupce, justiční mafie, případně moc bohatých a 

zvůle politiků, tedy příklady, které se většinou týkaly sociálních nerovností, 

neadekvátních trestů z hlediska opravné spravedlnosti a konfliktů mezi státy. 

U nespravedlnosti se však objevila další sféra, kterou by bylo možno nazvat 

soukromě – veřejnou. V naprosté většině šlo o nespravedlivé jednání v zaměstnání, 

ať už formou tzv. nadržování kolegyni, která má poměr s vedoucím, nebo 

upřednostňováním levnější a méně kvalifikované pracovní síly. Do této oblasti je 

možné zařadit také klientelismus, který však může přerůstat i do veřejné sféry. 
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ZÁVĚR 

V závěrečné části nejprve připomenu své počáteční hypotézy: 

1. běžní občané České republiky o spravedlnosti příliš nepřemýšlejí, 

nebudou schopni ji příliš definovat, 

2. budou spíše schopni definovat nespravedlnost, 

3. pokud už někdo uvede nějakou definici spravedlnosti, bude se týkat 

spíše práva a systému, 

4. lidé budou spíše schopni uvádět konkrétní příklady nespravedlnosti, 

5. většina příkladů nespravedlivého jednání se bude týkat osobní sféry, 

6. respondenti budou v běžném životě uvažovat spíše o férovosti, než o 

spravedlnosti, 

7. respondenti si budou své představy o spravedlnosti spojovat spíše 

s morálkou, než s právem. 

 

První hypotéza se mi splnila jen částečně. Přestože většina respondentů o 

spravedlnosti před rozhovorem příliš nepřemýšlela, byli i tací, kteří měli jasno od 

začátku. Oproti předpokladu byli také nakonec všichni nějakým způsobem schopni 

spravedlnost definovat. 

Druhá hypotéza se nesplnila vůbec, respondenti dokázali mnohem více 

definovat svůj pohled na spravedlnost a spravedlivé jednání, než na nespravedlnost. 

Tu obvykle definovali jen v protikladu, málokdo přidal nějakou informaci navíc. 

I třetí hypotéza se naplnila jen částečně, velká část respondentů zakládala 

svou definici nejen na právu či systému, ale i na morálce, na svém svědomí, nebo na 

konvencích, ať už náboženských či společenských. 
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Čtvrtá hypotéza se mi naopak plně potvrdila. Konkrétních příkladů 

spravedlnosti bylo uvedeno naprosté minimum. 

Pátá hypotéza se nepotvrdila, do osobní sféry patřila zhruba třetina příkladů 

nespravedlnosti, o kterých respondenti mluvili. 

Šestá hypotéza se mi potvrdila také, pro většinu respondentů spravedlnost 

zůstává spíše abstraktní právní, morální nebo společenský pojem, v sociálních 

interakcích používají spíše pojmu férovost nebo správnost. 

Poslední hypotéza se mi potvrdila u mužů, kteří opravdu spojují své 

představy spravedlnosti spíše s morálkou. Ženy však při vysvětlování svého přístupu 

dávají nepatrně přednost právu. 

Z mého výzkumu také vyplývá značná konzistence mezi současným vědním a 

laickým pohledem na spravedlnost. Přestože ne každý respondent ve své představě 

obsáhl všechny 4 v teoretické části zmíněné typy spravedlnosti, ve společnosti je 

jejich představa stále přítomná, jen každý jednotlivec klade důraz na jiný typ, jiný 

aspekt spravedlnosti. Lidé zakládají svůj pohled na spravedlnost na právu, slušnosti, 

morálce, božích zákonech, Kantově kategorickém imperativu či Aristotelově etice 

aj., aniž by si to vždy uvědomovali. V jiné kultuře bude pochopitelně obecná 

představa spravedlnosti více či méně odlišná.  

Z rozhovorů ovšem také často vyplývala negativní nálada ve společnosti. 

Konkrétních příkladů nespravedlnosti bylo podstatně více, než alespoň ilustrativních 

příkladů spravedlnosti. Několikrát se objevil názor, že žijeme v nespravedlivém 

světě, že spravedlnost neexistuje. Bylo by zajímavé zjistit, jestli je tato negativita 

způsobena dnešní dobou, nerealistickými požadavky na ideální spravedlnost, 

kombinací těchto důvodů, případně se žádným z nabízených důvodů nesouvisí. Dle 

mého názoru by bylo vhodné z tohoto důvodu podobný výzkum uskutečnit znovu 

v časovém horizontu 5 – 10 let. 
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Seznam příloh 

Příloha 1 – muž 48 let 

Příloha 2 – muž 36 let 

Příloha 3 – muž 30 let 

Příloha 4 – muž 26 let 

Příloha 5 – muž 24 let 

Příloha 6 – žena 45 let 

Příloha 7 – žena 35 let 

Příloha 8 – žena 32 let 

Příloha 9 – ženy 24 a 28 let 
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Příloha 1 – muž 48 let 

Nejdříve bych se chtěla podívat na spravedlnost trochu obecně. Co se ti vybaví, když 

se řekne slovo spravedlnost? 

No prvotně se mi vybaví taková ta slepá socha s tou váhou v ruce (smích).  

Tak když se řekne, že je něco spravedlivé… 

Takové ty principy – zločin a trest, boží mlýny, na každé prase se vaří voda… 

A když se řekne, že je něco nespravedlivé? 

To je, že něco prošlo a nemělo to projít.  

Mohl bys mi uvést nějaký konkrétní příklad nějaké nespravedlnosti nebo něčeho 

nespravedlivého, co tě teď napadne? Třeba něco co se ti stalo? Nebo o čem si četl? 

(chvíli přemýšlí) No, jsou lidi, kteří celý život ubližují jiným lidem a kteří umřou 

jako staří, bohatí lidé obklopení mladými děvčaty a pokud není žádný nebe, 

prakticky se jim nic nestalo (úsměšek). A pak jsou lidi, kteří se celý život snažili, 

snažili se být dobří, pracovali, starali se o někoho a skončí třeba jako bezďáci, že jo. 

Takže podle tebe je nespravedlnost, když někdo nedostane to, co si zaslouží, nebo 

naopak dostane něco, co si nezaslouží? 

Ano.   

Proč si to myslíš? 

No, asi mě to tak naučili.  

A nějaký konkrétní příklad něčeho spravedlivého? (přemýšlí) Klidně třeba i nějakou 

kauzu. 

Něco spravedlivého? (dlouze přemýšlí) No, jednou se někdo zabil v Alfa Romeo při 

bouračce na Kulaťáku, to mi přijde jako spravedlivé. 

Proč? 

To je tak drahý auto… A jezdil s ním jak pako… To byl nějakej, co si to zasloužil.  

Aha… Což mi připomíná, u té nespravedlnosti jsi mluvil dost obecně, nedal jsi mi 

žádný konkrétní příklad. Můžeme se k tomu vrátit? 

Ehm. Chvíli zapřemýšlím, jaký pacholek se dožil klidného stáří, aniž by ho někdo 

odrovnal nebo byl odsouzen nebo podobně. Jestli Adolf Hitler skutečně zemřel v té 

Brazílii, tak vzhledem k tomu, co spáchal, je to nespravedlivé. Pokud spáchal 

sebevraždu na konci té války, tak to je spravedlivé.  

Dobře, takže když vezmeme tenhle příklad, tak pro tebe je spravedlivé, že spáchal 

sebevraždu a nijak pořádně netrpěl za své činy? 

No, to byla jeho osobní prohra, on byl částečně taky oběť, to nebylo nic jako… On 

osobně z toho žádnej zisk neměl. Ani žádnej požitek. On pro to žil a byla to pitomost 

a selhalo mu to samozřejmě. A třeba někteří dnešní politici á la Topolánek a 

podobně, kteří svou šanci využili akorát k tomu, aby se kurvili, kde se dá, a 

shromažďovali majetek a podobně, na ty spravedlnost nečeká, no. 

Dobře, ale teď bych chtěla něco přímo ve tvém životě, kdy tobě se stalo něco 

nespravedlivého. 

Několikrát se mi třeba stalo, že jsem koupil slečně panáka a nebyl sex (smích).  

A vybavuje se ti, taky ve tvém životě, kdy jsi se ty nebo někdo z tvých blízkých 

zachoval spravedlivě? 

No, já se snažím obecně chovat se spravedlivě. Mám svoje měřítka na to… 

Jaká jsou tvá měřítka? 

Třeba když někdo udělá něco, co vím, že je pro mě dobrý, tak mu za to neublížím, 

třeba. Ale nějakej konkrétní příklad, to se těžko vzpomíná takhle. To bych musel 

přemýšlet dlouho… 
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Dobře, vrátíme se k měřítkům, zatím jsi mi řekl jen jedno. Jaká jsou ještě další 

měřítka? 

No třeba že nechci nic zadarmo, nechci nikoho obrat a současně nechci, aby se něco 

takovýho dělo mně. Řekl bych, že by se spravedlnost dala definovat jako takový 

obchod s dobrem a zlem nebo něco takovýho. Když někdo udělá zlo, má mu býti 

učiněno zlo, když někdo udělá dobro, má mu býti učiněno dobro. Nebo když někdo 

udělá zlo, má býti potrestán, když někdo udělá dobro, má býti pochválen, pokud to 

není to dobro, které by mělo být automaticky dělané. A je to i o nějaké vyváženosti.  

To je zajímavé. Když jsi teď zmiňoval to dobro a zlo, jak bys definoval je? 

Dobro je nedostatek zla a zlo je nedostatek dobra, ale to se jen parodují nějaké… 

Ano, to je dost vágní… 

Další známá definice je, že zlo je hloupost. A pak je relativní, že co je pro někoho 

dobro a co zlo, může být pro někoho úplně naopak.  

Dobře, nechci slyšet žádné definice, zajímá mě, jak to ty určuješ. 

No, úplně neurčuju. Kdybych byl úplně jednoduchý, tak řeknu, že dobro je, co je 

dobré pro mě a co je zlé pro mě, je zlé, tak to úplně není. Vím, že třeba zubař je pro 

mě relativně zlo, ale přináší mi užitek, a když uvidím pěknou holku osamocenou 

někde v lese a přefiknu ji, že to asi nebude dobro, i když pro mě to bude přínos… 

Prostě tento přístup je dost zjednodušený a je to v podstatě zlý přístup. Lidé, co 

takhle uvažují, jsou zlí, aniž by si to třeba uvědomovali, aniž by jim to došlo.  

Dobře, ale stále jsi mi neodpověděl, jak to přímo ty rozlišuješ. 

No řekl bych, že podle nějaké základní lidské slušnosti, částečně ač nejsem… nejsem 

neznaboh, ale ani nejsem katolík, tak stejně bych řekl, že to desatero a podobné věci 

jsou v člověku, v celé naší civilizaci… Prostě co je, co není dobrý. Když se od toho 

člověk odváže, tak to může akorát negovat, říct tou negací. Vyhrabat se z toho úplně 

nemůže, protože v tom žijeme tisíce let. 

Dobře, takže tohle tvoje vnímání vychází z desatera a pak z toho –  

No obecně z toho, v čem žiju, k čemu mě vedli rodiče a tak dál.  

Dilema Joe 

Bylo odmítnutí Joea správný? 

No, otec tam selhal z hlediska toho, že když má čtrnáctiletého syna, tak už mu asi 

není dvacet a měl by vědět, co chce a co ne. To, že mu ty peníze sebral, nebylo 

správné.  

Takže otec neměl právo ty peníze po Joeovi chtít? 

No, tady je otázka, co je právo. Když vezmeme v úvahu, že Joeovi nebylo patnáct a 

otec je za něj plně odpovědný, tak měl v podstatě právo na cokoli v tomto směru 

z hlediska právního. 

Ale mě to zajímá čistě z tvého hlediska, ne z právního. 

No, z morálního to od něj pěkné nebylo. Určitě to od něj nebylo fér, nebylo to 

spravedlivé. 

Myslíš, že by se dala zaměňovat slova „spravedlivý“ a „fér“? Nebo tam cítíš nějaký 

trochu jiný význam? 

Je to zhruba stejný. 

Takže když se budu ptát, jestli to je fér nebo není, budeš to vnímat stejně, jako bych 

se ptala, jestli to je spravedlivé nebo není? 

To jo. Ale zas ten příměr, jestli to bylo spravedlivé nebo měl právo, ten se mi nezdá, 

protože právo je pokroucené. 
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Proto mě zajímá spravedlnost, spravedlivost. Je pro tebe důležité to nedodržení 

slibu, nebo jsou důležité i jiné věci? 

Beru to jako podraz v podstatě. Předpokládám, že v rodině a celkově ve vztazích by 

se sliby měly dodržovat. To je třeba jako když dívce slíbí, že jí dají peníze, které jí 

spoří, až jí bude 18 let, a pak je použijí na vlastní útratu, tak to není fér, i když to jsou 

vlastně jejich peníze. 

Dobře, ty zmiňuješ ty vztahy. Myslíš, že by se měly dodržovat i sliby dané lidem, které 

moc dobře neznáš? 

To je strašně složitá otázka tohle. Když slíbím policajtovi, kterej mě chytne v autě, 

když mám zbytkáč, že už to nikdy neudělám, tak to může být pragmatická lež. Záleží 

na situaci. Člověk by samozřejmě neměl slibovat, co ví, že nesplní, ale mnohdy mu 

může zachránit situaci.  

Dilema Heintz 

Co si o tom myslíš? 

Nevím, na jednu stranu je špatné, že si lékárník váží svého majetku více než života 

ostatních lidí, na druhou stranu… můžu mít přítelkyni, kterou budu mít rád, odejdou 

jí játra a já si zaplatím vraždu nějaké jiné dívky, aby ta má mohla na transplantaci. 

Nebo si řeknu, ten člověk je zlý, chce vydělat na mém neštěstí, tak ho okradu. To 

jsou dva extrémní pohledy a pravda bude někde uprostřed.  

Soustřeď se teď na tohle dilema, tady přece nejde o život za život, k tomu se můžeme 

dostat později. 

Vzpomeň si na Takové normální zabijáky, tam chtěl lék pro svou dívku, lékárník mu 

ho nechtěl dát, tak ho zastřelil. 

A je to podle tebe spravedlivé? 

To záleží na tom, do jaké míry je člověk asociál, v tomhle případě.  

A v našem příkladu by to měl ukrást? 

Jestli je lékárník vážený, slušný člověk, tak ne, pokud je to nějaký vykuk, ať to 

ukradne. Já bych samozřejmě ten lék ukradl, ale neříkám, že jsem nějakej svatoušek.  

Měl by na tvé rozhodnutí to ukrást vztah k té ženě? 

Jo. Kdybych ji miloval, neváhal bych. Kdyby mi byla úplně lhostejná a neměl bych 

z ní žádný užitek, tak bych to neukradl. Kdybych ji měl rád a měl z ní nějakej užitek, 

tak bych to zvažoval.  

Co je v tomto případě užitek? 

Třeba že spolu vychováváme děti, že je bohatá a živí mě, že se o mě stará… Na 

vztahu hodně záleží, důležitý je mít rád, pak bych to udělal pro rodiče, kamarády… 

Miluj bližního svého, jako sebe samého, znamená milovat svoje lidi.  

Když se vrátíme k tématu, ukradení léku je proti právu, proti zákonu, je to však podle 

tebe morálně špatné? 

Tady si musíme ujasnit, jestli právo a zákon jsou to samé. Zákon je to, co si 

posledních 300, 500 let vytváří určitá skupina mocných pro svoji ochranu, pro svoji 

potřebu, čili z toho hlediska morální právo může být někde úplně jinde, než co říká 

platný zákoník, a na tom je založena většina revolucí. A většina platných zákoníků si 

dává pozor, aby chránila hlavně ty své autory. Morálka je úplně někde jinde než 

právní systém. Vždycky člověk musí brát systém z toho hlediska, z jakýho je, a 

nemůže pochybovat o tom, že je úplně špatnej, protože to je strašně relativní, strašně 

zavádějící. Třeba když ve Třetí říši byl platnej zákon, že nemůžeš zaměstnávat Židy, 

tak buď jsi ho poslechl, nebo si jednal proti zákonu a morálně a toho Žida si 
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zaměstnal, nebo alespoň kryl. Ale relativnost toho zákonu se ukázala, až když Říše 

skončila.  

Takže zákony na tvoji představu spravedlnosti žádný vliv nemají? 

Obzvlášť ty, co se týkají sociálně ekonomické sféry. Ty, co se týkají trestního 

zákoníku, trestů za vraždu a znásilnění, tam se nedá moc co namítat, ale když kvůli 

drobné chybě může firma úplně zničit člověka, když kvůli dlužné stokoruně mu 

napaří tisíce dluhů, to spravedlivé není, ale je to právně v pořádku.  

Napadá tě ještě něco k tomuto dilematu? 

No tohle dilema mi připomíná spor individua s jiným individuem, kde jedno je 

protispolečenské, to je tady ten Heintz, a druhý se kryje zákonem, zase mi to 

připomíná ty Židy v Německu, kdy oni půjčovali na hrozné úroky Němcům, což bylo 

nespravedlivé, a ti pak dali volnou ruku koncentračním táborům, kde spousta Židů 

zemřela, zase naprosto nespravedlivě. Na jednoho lichváře připadlo třeba 100 

normálních, slušných lidí.  

Myslíš, že nespravedlnost plodí nespravedlnost? 

Ano. Nebo že zlo plodí zlo. I když kdyby Němci tu válku vyhráli a Židy vyhladili 

celkově, neměl by jim to kdo vrátit, kdo vyčítat, takže by asi zůstalo jen to jedno zlo, 

ta jedna nespravedlnost. To samé je Čína, zdá se, že už jí to s Tibetem vyšlo, že už jí 

to nikdo moc nevyčítá, i když to je velká nespravedlnost. V Tibetu už je odpor 

minimální. Pomalu se hovory o Tibetu stávají skoro politicky nekorektní, protože 

všichni Číně dluží, většina firem tam má pobočky. Slyšel jsem o člověku, který byl 

z Tibetu, a když se ho ptali, jaké to tam je, říkal, že to sice není úplně optimální, ale 

zase může mít vysoké školy v Pekingu. To je stejné, jako když jsme byli 300 let částí 

Rakouska-Uherska.  

To mi připomnělo česko-německé vztahy. Myslíš, že jsou spravedlivě vyřešené? 

Případně jak by se daly spravedlivě vyřešit? 

Myslím, že ty spravedlivě vyřešit nelze. Ani z jedné strany. Z pohledu Němců 

bychom jim měli patřit, z pohledu Čechů by nám měli platit jako mourovatí. Co jsem 

četl kroniky měst, tak to nepřátelství je dost staré, to není záležitost posledních 100 

let. Jsme prostě jiní, vždycky tu byly a budou problémy. Samozřejmě odsuny byly 

dost drastická opatření, ale teď už je to stejně zase promíchaný. Jsme jako velký 

sourozenec a malý sourozenec, kteří se stále perou, a nedá se s tím vlastně nic udělat. 

Jaké jsou tady podle tebe ty hlavní nespravedlnosti? 

Tak z naší strany to bylo rozhodně zabrání majetku a odsunutí Němců, bylo to 

vlastně podobné, jako co Němci udělali Židům. Spíš než proti Německu jako celku to 

bylo nespravedlivé vůči spoustě německých rodin, pro ně je to stále zásadní křivda. 

A pro Čechy je velká křivda celá válka.  

Dilema bratři 

Co je podle tebe horší a proč? 

Podvod. Nechci být hnusný, ale tohle dělá velká část cikánské komunity, předstírají, 

jak jsou chudí a ubozí, aby dostávali peníze. Vykrást obchod, který je pojištěný a 

většinou patří někomu bohatýmu, to je ten nejhorší rasizmus. Navíc obchody jsou 

většinou pojištěný a patří třeba někomu bohatýmu. Prostě je lepší vykrást třeba 

banku a zabít rukojmí, než někomu dobrotivýmu něco nakecat a obrat ho o peníze. 

To je podvod. Zneužít lidské dobroty je horší než hrubé násilí. 

Proč si to myslíš? 

Cejtim to takhle. Nad tím nemusím přemýšlet, mám to někde vevnitř prostě. Myslím 

si, že zneužívat lidské dobroty je zločin proti lidskosti. Je hrozný, když si někdo 
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myslí, že dělá dobrej skutek a jinej toho využije. Já třeba zcela chápu a i dám 

bezdomovci nějakou korunu, když je upřímnej, klidně i na ten chlast, ale když se mi 

snaží nakecat nějakou srdceryvnou historku… Prostě lidská dobrota je vzácná, 

neměla by se zneužívat.  

Dobře, napadá tě ještě něco k tomu, co jsme tu probírali? 

Už asi ne. 

Dobře, díky. 

 

 



 

Příloha 2 – muž 36 let 

Tak nejdřív obecně, co se ti vybaví, když se řekne spravedlnost? 

Spravedlivej trest. Trest, kterej si člověk zaslouží za svoje činy. Může to být i 

odměna, ale to není tak důležitý. Hlavní je, aby člověk zaplatil za svoje činy. 

Co se ti vybaví, když se řekne nespravedlnost nebo nespravedlivé jednání? 

Když je člověk potrestán za něco, co neudělal. A nemyslím jenom vězení nebo tak, 

ale i když někdo někomu nadává za něco, co neudělal.  

Co spravedlivé jednání? 

To se dost týká toho, každému se odměnit za to, co udělá, v dobrým i špatným. Ve 

špatným hlavně.  

Napadá tě nějaký příklad něčeho nespravedlivého? V tvém životě nebo i jinak? 

V mym životě? Třeba jak mě nedávno zmlátil ten skinhead, když jsem mu nic 

nedělal, jenom jsem se chtěl zeptat, kolik je hodin. To mi přijde hrozně nefér. Nevím, 

jinak se mi žádný příkoří moc nestávaj. Ještě ve škole, když mě šikanovali učitelé. Já 

jsem byl aktivní člověk, rád jsem s nima debatoval a oni mi dávali poznámky a 

koule, to mi přišlo fakt nespravedlivý. 

Proč? 

Protože mi přišlo, že jsem si to nezasloužil. A v pětadevadesáti případech jsem si to 

fakt nezasloužil. 

A třeba nějaký veřejný příklad nespravedlnosti? 

Veřejný? Myslíš, když třeba bylo někomu uškozeno ze strany státu? 

No třeba. Co se ti vybaví? 

No to ani tak není nespravedlivý, ale když někdo není odsouzený za něco, co 

prokazatelně udělal. Ale to není ani tak nespravedlnost, jako spíš… Nespravedlnost 

je to, když někdo udělal něco neprávem. Nevím, jak bych to charakterizoval, není to 

pro mě nespravedlnost, je to spíš podvod, nějaký jiný druh nespravedlivýho jednání, 

ale není to pro mě nespravedlnost. Nespravedlnost je pro mě jenom, když je někomu 

ublíženo, ale ne když není.  

Nějaký konkrétní příklad něčeho spravedlivého? 

No, já se třeba snažim chovat spravedlivě pořád, nemyslím, že bych se choval 

nespravedlivě. Tady se ale dostáváme na stranu morálky, jde tu o čestné a nečestné 

jednání, ne o spravedlnost. Spravedlnost, to je prostě… nedostal jsem se do takový 

situace, kdy… jo vím. Jednou jsem šel domu a potkal jsem chlapa, ten na mě, ať mu 

navalim prachy, já na něj, ať jde někam, on mě chtěl kopnout do hlavy, já jsem mu 

chytil nohu a pak jsem mu rozkopal hubu. Tak to byla spravedlnost. 

Ty teda bereš spravedlnost hlavně z hlediska trestů, jak myslíš, že se ti to v hlavě 

zrodilo? 

Nevím, asi z výchovy. Když jsem něco provedl, bylo spravedlivé, že jsem za to 

dostal na prdel, byl potrestanej. 

Aha. Myslíš, že je nějaká souvislost mezi spravedlností a tím, být v právu? 

Je. Ale o tom, už jsem mluvil. Když tě někdo odsoudí za něco, co jsi neudělal, jsi 

v neprávu a je to nespravedlivý, protože jsi neprávem potrestaná, takže to plodí 

nespravedlnost. V případě, že jsi v právu, i kdyby to třeba bylo nelegální, tak pro mě 

je to legitimní. Ale to nemá nic společnýho se spravedlností, je to něco jinýho. Jsou 

to dvě věci, který nejsou úplně to samý.  

Jaký jsou v tom rozdíly? 

Právo je, když je něco správné z hlediska lidského nebo zákonného. Spravedlnost je, 

když uděláš něco špatnýho a jsi pak za to potrestaná. Spravedlnost je hodnocení toho 

činu, právo je právo mít ten čin udělat.  

Dobře. A spravedlnost nebo spravedlivost a férovost? 



 

Férovost je zase taková obecnější. Že se budeš k lidem chovat férově, že je nebudeš 

podvádět, to je férovost, ale nemá to nic společnýho se spravedlností. Spravedlnost 

je, že ti odsouděj, když někomu nevrátíš prachy nebo rozbiješ hubu. Férovost je, že 

to nebudeš dělat. 

Dilema 1 

Máma je píča. Neměla jí to slibovat, když to nechtěla splnit. Reálně se vůči ní 

chovala nespravedlivě a nemorálně. Ta holka byla v právu, ty peníze si vydělala. Ale 

tady se k žádný tý spravedlnosti nedostáváme, tady jenom řešíme, jestli je to morální 

nebo ne. A ségra by ji samozřejmě naprášit neměla, protože neudělala nic špatnýho, 

za co by si zasloužila spravedlnost ve formě naprášení mámě.  

Takže kdyby udělala něco… 

Zavrženíhodný čin, tak by ji mámě ségra měla naprášit, ale takhle by ji to nemělo ani 

napadnout. Něco jinýho by bylo, kdyby jí svěřila, že zabila člověka, nebo se někam 

vloupala. Tam ano, mámě jo, ale ne třeba policii, protože to je rodina.  

Takže bys hodil rozmyšlení, jestli jít na policii na mámu? 

Ne, máma by na policii nešla, ale dala by jí takovou sodu, že by si to příště 

rozmyslela. 

Kdyby zabila člověka? 

Přece ji nepošleš do krimu, je to rodina. A nebo pokud by člověk myslel, že je to 

taková bestie, že to udělá znovu, tak jí oddělám.  

Takže by ti přišlo spravedlivý, kdyby tvoje dítě někoho několikrát zabilo, zabít ho 

sám? 

Jo.  

A byl by pak spravedlivý trest, kdybys za to šel do vězení? 

Ne, to by bylo nespravedlivý. Vždyť bych zbavil společnost naprosto zvrácenýho 

člověka. 

Myslíš, že je spravedlivé, když někdo vezme zákon do vlastních rukou, takoví ti 

mstitelé a tak? 

Tam je samozřejmě velký riziko chyby, omylu. Ale pokud by byl nezvratnej důkaz, 

tak to uznávám.  

Ale zákon na to kouká jinak… 

To je mi úplně jedno, já jsem zákon. Já a moje morálka 

Takže morálka souvisí se spravedlností? 

Jasně. Tvoje morálka ti totiž vygeneruje to, co ti připadá nespravedlivý, případně 

zavrženíhodný a následuje spravedlnost ve formě reakce na to, ať už ho udáš policii, 

zabiješ nebo zmydlíš jako hada. Závisí na míře provinění. Ale jsem toho názoru, že 

když člověk by měl reagovat, má ten pocit, tak by měl reagovat sám a nespoléhat na 

stát výlučně. Samozřejmě že jo, může, ale pokud je to něco takovýho, měl by 

reagovat sám.  

Dilema Heintz 

Já bych to neukradl, já bych ho chytil pod krkem a vymlátil to z něj. Tady ale 

funguje jiná morálka. Ty bys to měl udělat, abys zachránil tu svoji ženu, ale pak bys 

měl být připravenej za to nést trest. Teda tohle bylo první, co mě napadlo, to byl 

afekt. To vloupání by bylo férovější. Každopádně tohle není spravedlivý, ale je to 

morální.  

Takže v případě, že by to ukradl nebo z něj vymlátil, tak by měl být potrestaný. 

Když by se nechal chytit, tak jo.  

Dobře. Myslíš, že by na jeho rozhodování měl vliv fakt, jestli ji miluje nebo ne? 



 

Určitě. Já bych to ale udělal, i kdybych ji extra nemiloval, protože to je moje 

partnerka. Vlastně kdybych ji nemiloval, tak bych s ní nebyl. Třeba bych to udělal 

ještě pro rodinu, ale jinak ne. 

Takže myslíš, že je morální spáchat zločin, abys zachránil život někomu blízkému. 

Ano, jinak ne. 

Dilema bratři 

Co je horší? 

To druhý. 

Proč? 

Protože lhal. Chlap nelže, když už je ve sračkách, zachová se jako ten první. 

Nazval bys to nespravedlivý jednání? 

Nazval bych to amorálním, zavrženíhodným jednáním, toho druhého. Toho prvního 

ospravedlňuje těžká situace. Víš, jak bych to udělal já? Normálně bych za tím 

člověkem šel a řekl mu, že jsem v problémech, řekl bych mu pravdu. Pokud by to 

tedy nebylo, že jsem zabil 10 lidí (smích). Prostě pokud by to bylo něco, co bych se 

styděl přiznat, udělal bych to jako první. Rozhodně bych neobelhal člověka, abych se 

dostal ze sraček. Přijde mi jako jednodušší a lehčí provinění, kdybych někoho okradl, 

než abych ho obelhal.  

Jaký by byl podle tebe pro ty dva spravedlivý trest, kdyby je chytli? 

První dva roky natvrdo, druhý 5.  

Napadá tě ještě něco k tomu, nebo k tý spravedlnosti? 

Já si myslím, že to není moc o spravedlnosti, ale o morálce ty dilemata. Sice to spolu 

souvisí, ale spravedlnost je až to, co dostaneš za ten čin, jestli se ti dostane 

spravedlnosti. 

Jak vnímáš spravedlnost a zákony? 

Já mám nějakej vnitřní systém hodnot, který uznávám, a zákony jsou mi ukradený. 

Mně je úplně jedno jestli je to podle zákony dovolený nebo ne, já se řídím v podstatě 

Desaterem. Já si myslím, že tam jsou základní morální zákony, i když některý už 

jsou v současnosti překonaný, třeba nesesmilníš, že jo, to nemá takovou hodnotu, 

jakou to mělo tenkrát. Ale zásadní věci, který ovlivňují lidský osud, jako nezabiješ, 

nepokradeš, tak to si myslím, že stačí. A když se tím člověk řídí… Teda to jsou ty 

základní, pak jsou od toho odvozený, jako nepodvedeš, neošidíš… Každý to má 

jinak. Já se snažím řídit tím, že moje svoboda končí tam, kde začíná tvoje a nedělej 

druhýmu to, co nechceš, aby dělal tobě. A ve chvíli, kdy se tímhle budeš řídit, tak 

budeš naprosto v pořádku člen společnosti, který nikomu neubližuje. To je moje 

pojetí morálky a spravedlnost je pak ten trest, když něco z toho porušíš. 

Takže zákony by podle tebe být nemusely? 

Ne, ty jsou naprosto zbytečný. Vem si, kdo je píše, to jsou amatéři, kterým byly 

nadiktovány ze stranického sekretariátu. Vždyť co se všechno nesmí? Nesmí se lézt 

do podzemí. Připadá ti něco špatného na lezení do podzemí? Připadá ti, že je to 

zavrženíhodný čin? A máš za to 10000 pokutu. Tady vidíš, že jsou zákony špatný. Já 

i jiní se dokážeme se svým svědomím srovnat a lezeme tam. Není to nic, kde bychom 

mohli ublížit někomu jinému než sobě.  

Pro tebe je tedy spravedlnost svázanou s morálkou a na státu vůbec nezáleží? 

Ne. Já jsem zastánce malého státu, který by své občany chránil selským rozumem a 

hlavně proti hrozbám z venku. Ale dnešní soudnictví… to selský rozum vůbec 

nepoužívá. Neřekne třeba: „tohle jste udělal špatně“, ale „podle zákona jste nic 

špatného neudělal“, když někdo někoho připraví o majetek nějakým šikovným 

podvodem, kterej není protizákonný. Proto já zákony neuznávám, jen ty, které se 

náhodou shodujou s mojí morálku. 



 

Dobře, díky.



 

Příloha 3 – muž 30 let 

Jak ty sám chápeš spravedlnost nebo co je spravedlivé jednání? 

Co je spravedlivý? Jak to formulovat? No, když je něco spravedlivý, tak je to třeba 

v tom smyslu, že… Mě nenapadaj teď ty slova. (smích) 

Dobře, tak tohle obecné povídání necháme na později, teď se zamysli nad nějakým 

konkrétním příkladem něčeho spravedlivého, spravedlivého jednání, ať už třeba ve 

tvém životě, nebo v nějakém filmu, knížce. A proč ti to připadalo spravedlivé. 

(dlouhé ticho) 

Případně jestli to pro tebe bude jednodušší, zkus nejdřív konkrétní příklad něčeho 

nespravedlivého. 

Ne, tak co se týká spravedlnosti a nespravedlnosti, tak člověk každou chvíli vidí 

v televizi různá odsouzení a takovýhle věci, třeba z poslední doby příklad toho pana 

Týce, jak měnil světýlka na těch semaforech, což je zase otázka, protože on to 

považuje za umění a jemu konkrétně, jak on se vyjadřuje, přijde nespravedlný, že ho 

za to odsoudili a že za to šel do vězení a takhle. Já si myslím, že do určitý míry ty 

následky, co z toho má, spravedlivý jsou. Je to z toho důvodu, že on poškodil 

nějakou cizí věc, která mu nepatří, i když pod nálepkou umění, ale umění není nad 

nějaký jiný principy. Dostal náhradu škody a dostal pokutu, která je podle mě 

spravedlivá, protože se nemůže takovýma věcma jenom vyhrožovat. Ve chvíli, kdy 

někdo poruší zákon, tak musí za to nést nějaký následky, třeba ve formě tý pokuty. 

On tu pokutu nezaplatil, dostal měsíc vězení.  

Takže ti přijde jako spravedlivé? 

Jo, mně to přijde, že to je spravedlivý. 

A právě kvůli tomu cizímu majetku? 

Jo, on prostě zasáhl do cizích práv, on to možná nepoškodil… Takhle způsobil 

škodu, že jo. Způsobil škodu tím, že oni to po něm museli zase opravit a jestli se tam 

mluvilo ještě o tom, že to bylo společensky nebezpečný, to si zas nemyslím, to ne. 

Ale on to svoje umění vyjadřoval způsobem, který není zas tak úplně košér. A že on 

se tomu brání a říká, že to spravedlivý nebylo, že prostě šlo o umění, tak umění má 

samozřejmě svoje hranice a to ty končí tam… Celkově práva jednotlivce končí tam, 

kde začínají práva jiného.  

Takže ani třeba graffiti… 

Graffiti… Nelíbilo by se mi, kdyby mi někdo posprejoval barák. Chtěl bych, aby ten 

člověk za to byl potrestanej, protože může si sprejovat jinde. Jasně že v dnešní době 

je málo ploch, které jsou vyhrazené sprejerům, kde oni se vybouřej, ale i kdybych byl 

starostou města a někdo posprejoval radnici, je to to samý, jako bych měl dům a 

někdo mi posprejoval dveře. Je to úplně stejný a ten člověk by měl… Měla by být 

nějaká spravedlnost… Nevím, jestli je to přímo spravedlnost, jestli by se dala takhle 

definovat, ale ten člověk udělá něco špatného a nějakým způsobem za to zaplatí.  

Takže tohle je taková tvoje představa spravedlnosti? 

Musí ten trest být spravedlivý, samozřejmě nemůžou člověku za to, že posprejoval 

něco, dát půlroční vězení třeba. Ale něco, co toho člověka donutí se nad sebou 

zamyslet a třeba to příště nedělat.  

Dobrá. Napadají tě ještě nějaké případy? 

No, myslíš třeba něco jako jak pan prezident v nedávné době dal milost kamarádce 

své ženy a jeho známé… 

Záleží mi na tom, co myslíš ty. 

No, mně to přijde takový dost na hraně. Já jsem dneska četl nějaký s ním rozhovor a 

ona je, resp. Byla obviňovaná z toho, že se snažila získat nějaké kontakty a 

poskytnout lidem nějakou službu s tím, že oni by jí to samozřejmě vrátili, s tím že ti 



 

lidi by na tom získali nějakej vliv nebo ho mají. Zrovna ty prezidentské milosti jsou 

naprosto nespravedlivé, protože jeden člověk rozhodne o tom, že někdo nebude 

pykat za svůj trest. To je úplně nespravedlivé, protože někdo mohl spáchat to samé a 

ten trest bude mít. A docela se divím, že něco takového ještě funguje. I když ono, 

v našem státě, kolikrát není jiná možnost, s tím jak to tady funguje, než spoléhat na 

tu prezidentskou milost třeba. Protože právo se vykládá zvláštním způsobem, 

rozhodně ne takovým způsobem, aby se podchytla ta podstata jeho, ale jenom se 

perou o slovíčka.  

Takže bys neztotožňoval právo se spravedlností? 

U nás ne, u nás se to ztotožnit nedá. Jako je další příklad z toho, co je a není 

spravedlivý, když si vezmeš, že Breivick dostal támhle čtyřiadvacet let nebo kolik 

nebo sedmadvacet? 

Myslím, že to ještě není uzavřený. 

No dobře, ale takový nejvyšší trest mu hrozí a pak člověk, který založil internetový 

server a umožnil, aby lidé na ten server nahrávali díla a stahovali je z něj, a jemu 

hrozí pomalu trest smrti v Americe za tohle. A on žádný trestný čin nespáchal, 

spáchali ho ti lidi, co ten obsah tam nahrávali. Takže je to něco podobného, jako 

když já postavím zeď s policemi a na ty police budou lidi dávat originální CD nebo 

vypálený a lidi budou moct chodit a brát si ty CD a kopírovat si je. A mě za to 

zavřou potom. Za to, že jsem jim umožnil… Nevím jako, já tenhle princip prostě 

nedokážu pochopit.  

Takže ty spravedlnost bereš tak, že za každý špatný čin máš získat přiměřenou 

odplatu nebo přiměřený trest? 

No jasně, třeba jako v autě, jedeš rychle, porušíš pravidlo, dostaneš za to trest. Na 

každou akce má následovat přiměřená reakce.  

Teď se zkus zamyslet, z jakých zdrojů jsi načerpal tuhle svojí představu 

spravedlnosti. 

Na prvním místě bych uvedl svůj mozek (smích) a nějakou svoji představu o světě, 

jakou si formuju celý život.  

A právní předpisy… 

No, právní předpisy jsou napsaný pravidla. Samozřejmě neexistují ve světě jenom 

tyhle napsaný pravidla, jsou i nepsaný pravidla, který nejsou takhle postihovaný 

podle práva toho sepsanýho. No a platí úplně stejně. 

Např.? 

(přemýšlí) 

Co ti přijde nejzávažnější z toho, co není sepsaný? 

Já přemýšlím, co bych uvedl, co by mě napadlo… 

Já se právě nechci moc zabývat psaným právem, spíš tím druhým typem. Co přímo 

tobě takhle připadá spravedlivé či nespravedlivé. 

No, mně připadá spravedlivý to, co je spravedlivý pro všechny. Není spravedlivý, 

když dva lidi, za stejných podmínek, mají něco jinýho. Nevím, mně přijde, že to 

s tím právem docela úzce souvisí. Nejenom s právem. 

Ale předtím jsi řekl, že ne vždycky je právo spravedlivé, např. v souvislosti s těmi 

prezidentskými milostmi. 

Přijde mi to nespravedlivé, no. Když on někoho omilostní, že nemusí jít do vězení, 

protože se třeba musí starat o rodinu, takových případů je ale spousta. K němu se ale 

dostane jen jeden, jednou za čas, ale ti ostatní prostě do vězení musejí jít. A není to 

tak, že by byl precedent nějakej… Což je další věc, kde jsou precedenty, je to 

trochu… Jo, zavání to nějakou větší spravedlností. Když soud nějak rozhodne a na 

stejné záležitosti pak musí koukat stejně. Samozřejmě pokud tam nejsou nějaké další 



 

podmínky a okolnosti, které by to mohly rozlišit, rozdělit. Jenže to by mohlo být 

cokoli, je to dost složitý.  

Napadl by tě nějaký příklad spravedlnosti, spravedlivého jednání, který by se netýkal 

soudnictví, či velkých kauz, ale něco bližšího? Nebo tedy nespravedlnosti, něčeho 

nespravedlivého? 

No, třeba v pracovním životě je zákonem… Ono to s tím zase souvisí, protože je 

prostě daný, že dva lidi, co dělají stejnou práci, by za to měli být stejně ohodnocení. 

Což v reálu prostě… ani se to nedozvíš, kolik vlastně tvůj kolega bere. Vlastně ani 

nevíš, jestli se tam nějaká nespravedlnost děje. Pokud se někdo neprokecne. Nebo 

třeba někdo dostane přidáno a ten druhej ne. I když tam taky záleží na tom, jak kdo 

tu práci dělá kvalitně.  

Napadá tě třeba ještě něco k tomuhle? 

Jasně, třeba že se s lidmi jedná jinak, podle toho, jak jsou oblečení, jakou mají barvu 

pleti, jakého jsou pohlaví, to je prvotřídní nespravedlnost. Klasický příklad, jeden náš 

rodinný známý přišel do banky dost nedbale oblečen a než se mu začali pořádně 

věnovat, jednali s ním jak s póvlem. Když tam další týden přišel normálně v kvádru, 

hned s tím jednali jako v rukavičkách, hned to bylo něco jinýho. Ten rozdíl mezi tím 

je podle mě takový nespravedlivý. Oni by měli se všemi klienty jednat stejně, ne jako 

že tenhle má prachy, tak s ním budeme jednat jako v rukavičkách, tenhle nic moc tak 

ho odbudem.  

Zajímalo by mě, jestli ty sám charakterizuješ různé interakce, vedené vůči tobě, jako 

spravedlivé nebo nespravedlivé. Jestli je pro tebe důležitá i v osobních vztazích 

nějaká spravedlnost. Nebo férovost. 

Jo, určitě. Je hodně nepříjemný, když ti někdo hází klacky pod nohy, když se k tobě 

chová… Ne, to se nedá říct takhle nespravedlivě. Tyhle dva pojmy se skloubit nedají, 

„házet klacky pod nohy“ a „nespravedlivý“. I když to může být nespravedlivý. Když 

ty se o něco snažíš a někdo jiný se ti to snaží zkazit, tak to je nespravedlivý, protože 

ty do toho něco dáš a ostatní by to měli vnímat a ne aby ti to někdo kazil. Nebo 

takový moje oblíbený heslo, chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se oni chovali 

k tobě, to mně přijde jako takový spravedlivý. Ale časem jsem přišel na to, že takhle 

to nefunguje. Lidé jsou různí, ne vždycky od člověka, ke kterému se chováš dobře, 

můžeš čekat, že on se k tobě zachová dobře, je to něco jako „něco za něco“. Prostě 

pokud se k někomu chováš slušně, máš právo očekávat, že on se k tobě bude také 

chovat slušně, pokud tedy tam nejsou nějaký jiný vlivy. Pokud ty někomu pomůžeš a 

on pak, aniž by ho to něco stálo, odmítne pomoct tobě, tak to je taková 

nespravedlnost osobní. Člověka to mrzí. Nebo klasický příklad, když jsem se tak 

zamýšlel nad tím, co je spravedlivý a nespravedlivý, když člověk vyrůstá v rodině, 

tak rodiče by se měli chovat k dětem spravedlivě, ke všem stejně, tak že není možný, 

aby jednomu dítěti něco dovolili a druhýmu ne. Mělo by to být spravedlivý, mělo by 

to být pro všechny stejně.  

Ale záleží to na věku… 

Jistě, já myslím ve stejném věku. Tím se v hlavě konečně dostávám k té definici 

spravedlnosti, že lidé by se měli k lidem za stejných podmínek chovat stejně. A 

pokud se nechovaj, je to nespravedlivý, protože… protože je to nespravedlivý 

(smích). Spravedlnost je stav, kdy se lidi, nezávisle na sobě, shodnou, že je to 

v pořádku.  

Takže něco, co jednomu účastníkovi interakce připadá spravedlivé a druhému ne, 

tedy spravedlivé není? Mohl bys to rozvést? Tahle myšlenka shody mě zaujala… 

No, měla by tam ta shoda nastat, to by byl ideální stav. Pokud se tam neshodnou, 

měli by se o tom bavit, aby došli k nějakému výsledku, co tedy spravedlivé je.  



 

Takže pokud má každý svoji představu o spravedlnosti, opravdová spravedlnost je 

tedy to, na čem se všichni shodnou? 

No spravedlnost v té společnosti je výsledkem té shody. Musíme na to mít širší 

pohled, nežijeme sami, žijeme ve společnosti, a pokud má být společnost 

spravedlivá, je potřeba, aby se všichni ve společnosti shodli, co je spravedlivě a co 

ne.  

To by se ale dalo vyložit, že právní systém je spravedlivý, protože se na něm většina 

společnosti shodla… 

To není pravda. Náš právní systém, zastupitelský, spočívá v tom, že já řeknu, že 

tenhle člověk za mě může volit. A jestli on má nějakou představu o spravedlnosti, to 

já už neovlivním. Jediné, čím ho můžu ovlivnit, je to zvolení. Pokud zjistím, že má 

jinou představu o spravedlnosti, tak už ho nezvolím. Nejsem to já, kdo schvaluje 

zákony a ovlivňuje celou společnost. A pak tu jsou ještě úplatky… 

Takže by se dalo říct, že k té ideální spravedlnosti, jestli tak mohu nazvat tu, ke které 

se dochází shodou, je možné dojít jen v malých společnostech, kde tedy mají všichni 

možnost nad podobou spravedlnosti diskutovat. Chápu to tak dobře? Nebo jak bys to 

řekl ty? 

No, pokud by si dokázali naslouchat a nestáli si tvrdohlavě za svými názory, tak 

třeba zase u těch trestů… když člověk něco provede, měl by přijmout formu trestu 

takovou, jakou zastává celá společnost. Já si sice můžu říct, že ten trest je 

nespravedlivý, ale pokud je to to, co zastává celá společnost, nebo většina, tak to je 

spravedlivý, protože není ta spravedlnost jenom o mně, ale o celý tý společnosti.  

Takže vlastně vnímáš víc spravedlnost z hlediska společnosti, než z osobního? 

Myslím, že ji víc vnímám z té společnosti. S tím, že ta spravedlnost potom musí být 

stejná pro všechny, aby to bylo spravedlivý, aby nikdo neměl žádné výhody. 

Dobře. Než přestoupíme dál, chtěla bych se tě zeptat, jestli tě napadá ještě něco 

k tomu, co jsme tu probírali, o čem podle tebe ještě nebyla řeč? 

Teď mě nic nenapadá. 

Dilema rodinné 

Jaký máš názor na chování těch postav? 

No, záleží na tom, jestli k tomu matka měla nějaký důvod, jestli se dozvěděla nějaký 

jiný skutečnosti, který ji vedli k tomu, aby změnila ten názor. Pokud jo, tak fajn. 

Pokud ta holka splnila všechno, co měla a šla na ten koncert a svěřila se s tím sestře, 

tak ji ta sestra v žádném případě neměla potopit.  

Kdyby ji sestra potopila, tak by se chovala nespravedlivě? 

No, vůči ní. Protože je prostě „sviňárna“.  

Myslíš si, že na rozhodnutí sestry má vliv, že Judy je její sestra? 

No určitě.  

A proč? 

Protože sourozenci by měli držet spolu. 

Myslíš, že u kamarádky nebo rodinné známé by se mohla rozhodnout jinak? 

Kamarádku postavím asi na stejnou úroveň jako sestru, takže by ji podrazit neměla. 

A kdyby se svěřila nějaké starší zodpovědné osobě? 

No, tady jde o důvěru. Když už se s něčím takovým někomu svěříš, znamená to, že 

mu důvěřuješ. Ve chvíli, kdy tady prakticky o nic už nejde, vůbec, a ten člověk, 

kdyby tě zklamal, tak už bys mu nevěřila vůbec a celkově by ses rozmyslela, jestli se 

někomu s něčím svěřit. 

Dobře, takže teď bych chtěla slyšet, co v tomhle ti přijde nejvíc nespravedlivý? 

No mně přijde nespravedlivý, že jednou se ta máma nějak vyjádřila a pak to změnila. 

A nevím, jestli nějakým způsobem tu změnu názoru vysvětlila nebo ne. Zas na 



 

druhou stranu jednou to slíbila, tak by se toho měla držet, a když s tím měla problém, 

tak se ho měla snažit nějakým způsobem vyřešit, ale ne tím, že ten názor změní o 

100%, že jo, že se otočí o 180°. 

Dilema Heintz 

Myslíš si, že je to spravedlivý? Teď mě nejímá, jak by ses na jeho místě zachoval ty, i 

když to pak taky, teď mě zajímá, jestli bys to považoval za spravedlivý. 

Jako mě přijde (pauza) takový (pauza) prostě jednání toho člověka, který vytvořil 

něco, co má pomáhat lidem, jo, a když může pomoct někomu, kdo zrovna nemá tolik 

peněz teďko a říct mu kategorický ne, to mi přijde jako hodně mimo.  

Takže jednání lékárníka ti přijde nespravedlivé? 

Jo. Protože jde jenom o prachy. A ty prachy na to by se našly časem. Nebylo by to 

hned, ale našlo by se to časem. Rozhodně v situaci, kdy jeho nestálo 4000 dolarů ten 

lék vyrobit. Kdyby ho to stálo tolik ten lék vyrobit, byla by to úplně jiná situace, že 

jo.  

Hm. 

Ale ve chvíli, kdy on ten lék má a chce 4000 dolarů za to, prostě nespokojí se se 

zálohou 2000 s tím, že by ty zbývající 2000 dostal později – všechno se dá sepsat, i 

ten splátkovej kalendář nebo cokoli, že jo – tak mně to přijde jako hodně, hodně, 

hodně nespravedlivý. 

A měl by to Heinz teda ukrást? Když se mu legálně nepovedlo získat ty zbývající 

2000. 

On nemá na výběr. On ví, že je tu ta šance, že by to mohlo pomoct. 

Není to jistý. 

No dobře, ale je to poslední šance. Poslední šance pomoct svý manželce, tak jí prostě 

pomůže, i když jí možná nepomůže, i když tím někoho poškodí. Toho člověka tím 

nezabije. U manželky má možnost, že ji zachrání, tomu lékárníkovi tím nijak extra 

neublíží.  

Hm, takže myslíš, že by to měl tedy ukrást. Vlastně řekl si, že nemá jinou možnost. 

Nemá jinou možnost, no. Přece když je ta možnost, je to fajn. Jako jo, půjde za to do 

vězení. 

Připadá ti to spravedlivý? Nebo se pojmy spravedlnost a nespravedlnost na to tohle 

podle tebe nedají použít? 

No přijde mi nespravedlivý, když ten člověk ten lék má a jedná se o poskytnutí toho 

léku, na to by ty peníze dostal, a přijde mi hodně nespravedlivý dát jedinou možnost, 

a to dát ty peníze celý hned, když tam manželka by mezitím mohla klidně umřít.  

Hm a mimo lékárníka? 

Dobře. (pauza) 

Tam jde o to Heinzovo jednání. 

Dobře. No a nemám říkat, „já bejt na jeho místě“? 

No, já chci vědět, jak bys to hodnotil, kdyby to někdo udělal. Jestli by sis řekl, že je to 

správný, že je to spravedlivý, jestli by ses těchto pojmů zdržel, nebo jestli bys řekl, že 

je to nespravedlivý, protože někoho poškodil. 

Jako takhle, za tím lékárníkem mohlo přijít víc lidí s tímhle, mohl by to udělat každej 

z nich, v tu chvíli… 

Ten lék byl nedávno objevený, takže určitě patřil Heinz k prvním. 

No dobře, mohli být dva a on by to ukradl a podal manželce a ten druhý by to 

neudělal. Nebo už by neměl možnost to udělat, protože ten lék by zrovna nebyl, že 

jo. 

No on by ho určitě měl víc ten lékárník, za ty 4000 prodával jednu dávku. 



 

Jasně. No v tuhle chvíli tam nejde moc o tu spravedlnost. Tam jde prostě o tom, že 

on se snaží zachránit člověka a (pauza) nevim, no, tam by šlo potom o to, jaký on by 

z toho měl následky, jo? Ve chvíli, kdyby ho za tu loupež poslali třeba na 10 let do 

vězení, tak by to pak bylo nespravedlivý. Mohli by ho potrestat tak, že porušil 

pravidla, která jsou pro všechny stejný, tak by nějakej trest za to mít musel, prostě 

musel, protože pravidla prostě musej bejt pro všechny stejný, ale nesrovnávat to 

prostě s tím, jako by udělal bůhví co. On měl polehčující okolnosti, protože se snažil 

zachránit svojí ženu prostě. V tu chvíli ta spravedlnost je někde jinde, že jo.  

Myslíš, že by na jeho rozhodování mělo vliv, jestli svou ženu miloval nebo ne? 

Kdyby ji nemiloval, tak by to asi neudělal. Neriskoval… Nebo já nevim, to záleží na 

tom… Nevim. Co obětuješ pro člověka, kterýho znáš, co obětuješ pro člověka, 

kterýho neznáš, co obětuješ pro člověka, kterýho miluješ. Pokud on by obětoval to 

riziko toho trestu, co ho čeká, tak asi by to neudělal úplně pro každýho, ale pro svou 

manželku, kterou miluje, by to udělal.  

Vnímáš spravedlnost spíš v ohledu k právu nebo v ohledu k morálce? 

No, na morálce. Kdybych řekl, že na právu, tak si dost protiřečim. Jako právo jsou ty 

hranice, ale morálka je nad právem.  

Dobře. A je to morálně spravedlivé, když jde o člověka, kterého znáš a máš ho docela 

rád? Třeba nějaký kamarád? 

Je to stejně člověk, jeden jak druhej. Já si myslim, pokud by to bylo… Pokud by to 

člověk udělal pro jinýho člověka, asi by se na to mělo koukat stejně. Já jsem to řešil, 

jestli by to člověk opravdu udělal pro někoho jinýho, než pro svoji manželku, třeba 

pro nějakýho známýho. Pokud by to udělal, asi by to bylo na stejný úrovni. Furt je to 

o tom, že by se snažil zachránit člověka.  

Takže je spravedlivé klidně porušit zákon, abys někoho zachránil? 

Ano.  

Dobře. A napadá tě ještě k tomuhle dilematu něco? 

(pauza) No, že doufám, že ty lidi, co ten zákon uplatňujou, by si to uvědomili. Že 

porušil zákon kvůli nějakým v uvozovkách vyšším principům, abych zachránil 

člověka. Eh (pauza) bylo by spravedlivý toho člověka nějakým způsobem potrestat 

za to, že překročil ten zákon, zas na druhou stranu by bylo nespravedlivý potrestat ho 

víc, než by si zasloužil. Já nevim (pauza) 

Co by si podle tebe zasloužil? 

Já nevim, uhradit náhradu škody, kterou způsobil, fajn. Možná nějakou podmínku? 

By za to dostal, když vezmeme v úvahu, že lidi se snaží nepřekračovat zákon, tak 

podmínečnej trest je takovej, kterej tě právě nutí nepřekračovat zákon, ale jinak to 

trest jako takovej není. S tím, že po nějaký době mohl by požádat o výmaz z rejstříku 

trestů a byl by prakticky jako nepotrestanej. Jako že by mu to nedělalo problém 

v pracovním životě, nikoho jiného výpis z rejstříku trestů nezajímá vlastně. Případně 

u nějakýho dalšího soudu, kdyby se něco stalo. Nějakej trest by dostat musel, protože 

překročil zákon, ale mělo by se pohlížet na to, že to neudělal kvůli nějakýmu svýmu 

prospěchu, že se snažil někomu pomoct a že tim nikoho prakticky nepoškodil. On by 

mohl se tam vloupat, nechat ty 2000 na stole a vzít si ten lék, jo. On by toho člověka 

nepoškodil, on by mohl říct: „hele, já jsem se s nim snažil domluvit, abych mohl 

zachránit člověka. Tenhle člověk mi to odmítl, ale já to prostě musel udělat, protože 

nebyla žádná možnost, jak dát tomu člověku alespoň šanci žít dál.“ Tak jako dokážu 

si představit, že u nás, u našeho soudu by dostal nějakou podmínku na půl roku a 

dostal by náhradu škody za vyražený dveře nebo tak něco. To si myslím, že i já na 

jeho místě bych pokládal za spravedlivý.  

Dobře. 



 

Pak je další věc, to jsou ty prezidentský milosti, že by někdo za něj, on sám asi ne, 

mohl požádat prezidenta o milost s tim, že prezident by si uvědomil, jo, že tam nešlo 

o to někoho okrást nebo takhle. 

Takže v tomhle případě by ta prezidentská milost byla spravedlivá? 

Ano, v tomhle případě by byla spravedlivá. Ale pokud by někdo udělal stejnou věc a 

nikdo za něj nepožádal, takže by tu milost nedostal, byla by to jiná věc, bylo by to 

nespravedlivý, protože by na ně bylo pohlíženo jinak za stejnou věc. Bylo by 

nespravedlivý, že jeden ji dostal a jinej ne. 

Dilema bratří 

Co je podle tebe horší a nespravedlivější? Krádež nebo podvádění? 

Vzhledem k tomu, že vykrást obchod (pauza) by se nedalo beze zbraně, případně bez 

nějakého nátlaku (pauza) je otázka, jestli ten člověk, kterýmu oni lhali, nebo ten 

jeden lhal, jestli se potom dozvěděl tu pravdu. 

Pravděpodobně ano, když nikdy ty peníze nedostal zpátky a nikdy ten Bob nebyl 

v nemocnici a tak. 

Jo… (pauza) tam je potom rozdíl mezi tím osobním hlediskem a tím zákonným 

hlediskem, že jo.  

Mně jde o tvoje osobní hledisko. 

Co je prostě horší, když to tak řeknu. 

Pro tebe samotnýho, no. 

Ten obchod byl zavřený a v noci, nebo za bílýho dne a ohrožoval nějaký lidi? 

Nevím, zkusme si to s oběma možnostma. Nejdřív za bílýho dne. 

No, v tu chvíli je to jasný. V případě, že by on přepadl obchod za bílýho dne a odnesl 

si odtamtud peníze pod pohrůžkou zbraní, bylo by to prostě horší.  

A v noci? Ať už by ukradl přímo peníze, nebo zboží v tý hodnotě? 

No (pauza) z toho společenskýho hlediska je větší problém to, že vykradl obchod, ale 

zase (pauza)  

A z tvýho? Co ty považuješ za důležitý? 

Já nevim, mně to přijde skoro nastejno, protože vždycky je to něčí majetek. Už je 

jedno, jestli se někam vloupal, nebo někoho ošálil a ten mu ty peníze dal dobrovolně. 

To je jedno, to už není rozdíl. Přijde mi to prostě úplně stejný. S tím teda, že ten, kdo 

v noci vykradl ten obchod, aspoň neměl koule teda, aby lhal nějakýmu staříkovi, 

kterej pomáhal lidem. Takže vlastně (pauza) takže vlastně se dostávám k tomu, že 

ten, co obelhal člověka, vlastně udělal trochu horší věc než ten, co jenom vykradl 

obchod. Protože ty následky jsou stejný, ale ten člověk z toho má nějaký svoje 

následky, co se týká obchodu, tak z toho má následky společnost. Jako firma myslím. 

Což není takový zlo, jako když okradeš člověka. Nebo spíš takhle, když někomu 

něco ukradneš a on si všimne, že mu to chybí, tak to ale na něm zanechá menší 

následky, než když někomu něco nakecáš, on ti ty prachy dá, a pak prostě zmizí, to je 

horší. To je mnohem horší. Jde o důvěru. Když ti někdo něco ukradne, začneš si 

dávat pozor na věci, ale když tě někdo oklame, začneš si dávat pozor na lidi, nikomu 

nevěřit, utrpí tim tvůj kontakt s nim, ale ne se systémem. Takže asi je horší ten týpek, 

co přišel za tím samaritánem, protože ten ho nejenom okradl, ale způsobil mu i 

nějakou škodu na duši, nebo jak to říct. 

Když se oprostíme od příkladu, připadá ti celkově horší finanční nebo duševní újma? 

Duševní. Prachy byly, jsou a budou, duši máme jen jednu.  

Dobře, napadá tě ještě něco k tomuto příkladu? 

Nevím, no, zajímalo by mě, jak by tyhle dva případy posuzoval soud. Nebo 

společnost. A vzpomněl jsem si, že já jsem se taky tvářil jinak, když mi někdo rozřízl 

v noci, když jsem spal na schodech, kapsu a vzal peněženku, než když jsem byl 



 

s lidmi v hospodě, šel jsem na záchod, nechal si peněženku na stole s tím, že se jí 

nemůže stát, a když jsem se vrátil, peněženka nikde. Nikdo nic neřekl. Tak jako byla 

mnohem větší újma, než že jsem někde vytuhl a někdo mi vzal peněženku.  

Dalo by se tedy říct, že spravedlnost a nespravedlnost posuzuješ trochu jinak u 

blízkých lidí než u cizích? 

Ne, to si nemyslím. Nemám dvojí metr, beru to furt stejně. 

 Dobře, máš k tomu ještě něco? 

Hm (pauza) už asi ne. 

Dobře, když se teď vrátíme úplně na začátek, k první otázce na to, co si obecně 

myslíš o spravedlnosti, dokázal bys to teď rozvést či shrnout? Nebo ještě nějaké 

konkrétní příklady spravedlnosti a nespravedlnosti ve tvém životě? 

Jako nikdy jsem nad spravedlností a nespravedlností nepřemýšlel takhle do hloubky. 

Nikdy jsem ani nepřemýšlel nad tím, co to pro mě znamená a je fakt, že teď, jak jsem 

se během rozhovoru vyjadřoval, tak jsem aspoň zjistil, jak nad tím přemýšlím 

(smích). Že prostě jsou dva druhy tý spravedlnosti, subjektivní a objektivní. Tou 

objektivní jsme vlastně začínali, nad tím se mi líp přemýšlelo, líp mluvilo. A ta 

subjektivní je svým způsobem posunutá, každý ji má jinde. U mě subjektivní 

spravedlnost vítězí nad tou objektivní a tu objektivní dokážu vnímat jen v rámci 

společnosti, ve který žiju.  

Dobře, napadá tě ještě něco? 

No, přišlo mi, že některý ty dilemata jsou založený spíš na tom, co je správný, než co 

je spravedlivý. I když diskuzí jsme k tý spravedlnosti nakonec došli. 

Jaký je podle tebe rozdíl mezi správností a spravedlivostí? 

No, já si myslím, že správnost je víc subjektivní. Správnost je to, co je podle mě 

správný, spravedlnost je to, co je správný ke mně a ostatním. To, co je správný, může 

bejt spravedlivý a nemusí, to, co je spravedlivý, je vždycky správný. Prostě tak. 

Dobře, díky.  



 

Příloha 4 – muž 26 let 

Co si obecně představíš, když se řekne slovo spravedlnost? 

Já nevím, pravidla... Nějaká rovnoprávnost, rovnost. 

Napadá tě nějaký konkrétní příklad něčeho spravedlivého nebo nespravedlivého, ať 

už v tvém životě nebo ve společnosti? 

No, já nevím. U nespravedlnosti mě toho napadá hodně. 

Třeba? 

No když já udělám nějakej průser, tak to bude blbý, ale když to dělají politici, nic se 

jim nestane, ta rovnost tu není. 

A spravedlnost?Nebo spravedlivé rozhodnutí? 

Já nevím, to si člověk uvědomí vždycky až později.  

Tak si zkus na něco vzpomenout. Nebo něco veřejného třeba? 

Když tam mě napadá jenom to nepěkný.  

Klidně mi můžeš říct další příklad nějaké nespravedlnosti. 

Třeba mi přišlo nespravedlivý, když se hlásím někde o práci a místo mě vezmou 

levnější pracovní sílu, když vím, že bych tu práci určitě udělal líp. A oni radši 

vezmou levnou pracovní sílu, kterou stejně brzy vyhodí. Taky je nespravedlivý, když 

někoho podceňují jenom proto, jak vypadá, a o kvalifikaci se nezajímají.  

Jak si ty sám, když se teď odprostíš od těch příkladů, charakterizuješ 

nespravedlnost? 

No teď takhle z hlavy nevím, neumím nic definovat, promiň. 

Dilema Judy 

Co si o to myslíš? 

No ta máma se zachovala fakt špatně, když to slíbila, měla se toho držet. 

Co si myslíš o Judy, že lhala? 

No, nebylo to hezký, ale mladý lidi to dělaj. 

Co na tom bylo to nejhorší? 

Chování matky samozřejmě. Nejhorší je nesplnit ten slib. Zvlášť když ta holka 

pracovala, aby si vydělala peníze na to. 

Je celkově důležité dodržovat slovo? 

Jo, ale záleží na situaci. Třeba když slíbíš něco nesplnitelnýho, nebo se ti může něco 

zdát, kvůli čemu pak nemůžeš ten slib splnit. Ale jinak by se sliby plnit měli, přišlo 

by nespravedlivý, kdyby někdo nesplnil, něco co mi slíbil a neměl k tomu vážnej 

důvod. 

Je podle tebe nějaký rozdíl mezi slovy nespravedlivý a nefér? 

No, je... Třeba férová hra je jako bez porušování pravidel... Já nevím,  jak to mám 

říct. Ta nespravedlnost... kolikrát ta samotná hra může být nespravedlivá, i když je 

hraná férově. 

Měl bys nějaký příklad férové hry nebo jednání, které by bylo nespravedlivé? 

Já nevím, zkusím se zamyslet. Teď mě nic nenapadá.  

Dilema Heintz 

Ježiš, to je hrozný, fakt hrozný. Chápu ho. 

Myslíš, je to spravedlivé, že měl na to právo? 

No tak právo na to nemá. Ale udělal bych to. 

A ospravedlnil by sis to, nebo bys pořád věděl, že je to nespravedlivé, co děláš? 

No, pořád bych to věděl, že je to nespravedlivé.  

Co si myslíš o chování toho lékárníka? 

No to je špatný chování. Taky mi to přijde nespravedlivý. Proč by to nemohl dát na 

splátky, když by ty peníze pak stejně měl? Na druhou stranu chápu, že by se mu asi 



 

nevyplatilo, kdyby to tak měl dát každýmu. Zase když jde o lidský život, měl by to 

tak automaticky brát, dát to na ty splátky. 

Myslíš, že by v rozhodnutí manžela hrálo roli, jestli tu ženu má rád? 

Určitě. Kdyby ji nemiloval, asi by neriskoval, že kvůli tomu půjde sedět. Jde o ten 

vztah. Já to ale beru podle sebe, každej je jinej. 

Jaký je podle tebe rozdíl mezi spravedlností a být v právu? 

Asi žádný, když jsou ty práva takhle daný. 

Takže ztotožňuješ spravedlnost a právo? 

Ne, já ne, ale je to takhle daný. 

Ale mě zajímá, jak to myslíš ty. 

Aha, tak rozdíl v tom je. Třeba v tomhle případě je důležitý pomoct tomu člověku, 

nějaký práva jdou stranou. Právo ti říká akorát to, co můžeš, ale to, co je spravedlivé, 

může být i nezákonné.  

Na začátku jsi říkal, že spravedlnost je pro tebe určitý rovnost, rovnoprávnost, ta je 

ale v našem právním systému zakotvená. Mohl bys mi dát nějaký příklad něčeho 

nespravedlivého legálního nebo naopak? 

No, to je tady ten příklad třeba, bylo by nakonec spravedlivé, kdyby to ukradl. Právo 

na život je víc než právo na majetek, když se dostanou do kolize. Ale je to hodně 

diskutabilní. Kdyby třeba někomu byl zachráněn život a on pak dlouho ležel na 

přístrojích.. to za to ani moc nestojí. 

Dilema bratři 

Co ti přijde horší? 

Ten podvod. 

Proč? 

No protože to je hrozný prostě. Ta krádež teda taky, ale tohle je horší. Loupež je 

hrozně hnusná věc, ale tady je ještě k tomu lež. 

Kdyby šlo o ozbrojený vloupání? 

To už je horší tohle, tam může jít o život.  

Mohl bys nějak shrnout, co si tedy představuješ pod nespravedlností? 

No, záleží vždycky na situaci, jde třeba o zdraví člověka, o vztah, který k tomu 

člověku mám, pokud jde o soudní procesy, tak co má člověk už za sebou. Ale tu 

spravedlnost definovat nedokážu, tak to ti říkám rovnou. Hlavně k tomu patří to 

právo na život.  

A řekl bys třeba, že spravedlnost je opak nespravedlnosti? 

No, ne, to tak úplně není. Chovat se spravedlivě je asi jako chovat se lidsky. 

Rozhodně se nedá ztotožnit s právem. 

Myslíš si, že je možná v tomhle světě, společnosti dosáhnout spravedlnosti? 

No, podle mě už moc ne. Teda někdy určitě jo, ale spíš ne. Na tohle mám negativní 

pohled, myslím, že je dost nespravedlivá doba.  

Dobře, díky. 

  



 

 

Příloha 5 – muž 23 let 

Co tě obecně napadne, když se řekne spravedlnost? 

Co mě jako vyloženě napadne? 

Hm. 

Filosofická debata. Depresivní filosofická debata… Myslíš jako, co si pod tím 

pojmem představím? Když se řekne spravedlnost. 

Ano. 

Asi… (dlouhá pauza) No to je docela složitý. Jsem přemýšlel, jako udílení trestů 

nějakým systémem, ale zase na druhou stranu ten trest není vždycky odpovídající 

(dlouhá pauza) 

Kdyžtak můžeme tuhle otázku nechat na později… 

Já o tom přemýšlím právě. Je to takový jako… např. když někdo něco šlohne, tak 

spravedlivý by mělo být, že ten druhý mu taky něco šlohne. Ale měli by si ukrást tu 

stejnou věc, ale pak zase ten druhej, ten první okradenej, zase nemusí mít tak kladnej 

vztah k tomu kradení a může mu to vadit. Tak se zavedly nějaké tresty, že jo, tím 

systémem zřejmě, který to kompenzuje jinak, že stát ti potrestá zloděje… a dřív se 

jim sekaly ruce, aby to nedělali, teď jim dávaj pokuty a některý dávaj do vězení a tak 

podobně.  

Takže ty spravedlnost definuješ jako systém, který trestá. 

Myslím si, že bez systému spravedlnost být nemůže. A se systémem vlastně taky ne.  

Aha… 

Protože vlastně jakoby je to vždycky nespravedlivý, jak už někdo udělá nějaký zásah 

do tý tvý svobody, což je taky hrozně ožehavý téma, protože je hrozně úzká hranice, 

kde ta svoboda je, tak vlastně jakejkoli zásah do tý svobody je nespravedlivej, tudíž 

spravedlivý by bylo, kdyby každej zasahoval jenom do svojí svobody a do žádných 

svobod jiných.  

Dobře. A vnímáš spravedlivý a nespravedlivý jednání taky v mezilidských vztazích? 

No určitě, je to furt stejný, akorát v jiných rozměrech, není to o kradení, ale o 

nějakých neshodách. 

Můžeš dát nějaký příklad? Co ti připadalo nespravedlivé a proč? 

No, to můžu, mám z toho pořád velký problémy. Když jsem byl malý, dostal jsem od 

babičky 3 takový velký hrášky, jeden jsem si nechal, dva jsem snědl. No a pak jsem 

byl obviněný, že jsem jeden ukradl a měl čtyři, tak jsem ten jeden musel vrátit. To mi 

přišlo strašně nespravedlivý, na to, že mi byly 3, 4 roky.  

A proč ti to tedy připadá nespravedlivé? 

Protože všichni dostali 3 hrášky a já jsem musel jeden potupně vrátit. A ještě jsem 

byl obviněnej z krádeže… A ještě si všichni opravdu mysleli, že jsem to ukradl. A 

nebyla to vůbec pravda.  

A kdybych tě poprosila o konkrétní příklad něčeho spravedlivého? 

(dlouhá pauza) No, nevím, jestli přímo spravedlivého, podle mě je to fér. Když jsem 

byl malej, rozšlápl jsem šneka a máma mě za to seřezala. 

Tohle je zajímavé, myslíš, že spravedlivé a fér (a nespravedlivé a nefér) jsou 

synonyma nebo ne? 

Myslím, že je tam vazba, ale určitě rozdíl tam je. Správný by bylo, aby ten šnek 

zašlápl mě, jako na oplátku. Takže je to jenom fér, spravedlivý to určitě není. 

Definovat spravedlivý je jako o tý svobodě. Jako že já jsem mu zasáhl do svobody 

tím, že jsem ho zašlápl, a to je nespravedlivý. Že jsem byl potrestanej, je určitě fér, 



 

protože to je zasažení do svobod. Pak je tu ještě rozdíl, že spravedlivě by se měl 

člověk chovat ke všem, férovost je ale důležitá mezi kamarády.  

Na spravedlivé jednání vztah mezi lidmi nemá vliv? 

Ne, má význam jenom u férovosti, nikdy jinde ne. Spravedlivá máš být ke všem, 

nikomu nemáš sahat na jeho svobodu, férovost je potřeba u kamarádů.  

Jak bys tedy definoval férovost? 

Těžko. (pauza) Asi jako nějakou morálku,  prolnutou se spravedlností a právem.  

Dilema Judy 

Co si o tom příběhu myslíš? 

Ze svého pohledu si myslím, že neměla mámě lhát. Měla jí říct mezi dveřmi říct, že 

jde na koncert, a pak utéct. Nebo nic neříkat, jít ven, a pak napsat smsku.  

Takže myslíš, že by bylo správnější, férovější – 

Tady by bylo jediný spravedlivý, kdyby ji máma pustila, protože jí to slíbila. Pak už 

není o čem… 

Takže nedodržení slibu je podle tebe nespravedlivý. 

Nedodržení takovýho slibu je nespravedlivý. 

Myslíš, že se to nedá brát obecně? 

Myslím, že nedá. Když ti řeknu „zabiju tě“ a nedodržím to, tak…  

Myslela jsem sliby, které někdo myslí vážně. 

No, někdo takovéhle sliby myslí vážně. Nemůže to všechno házet do jednoho pytle. 

Můžeme se zamyslet nad sliby, jestli jsou spravedlivý nebo nespravedlivý… Myslím, 

že by se měly dodržovat, pokud nezasahujou do té svobody člověka, což znamená, 

když chceš jít na koncert a máma ti to slíbí, tak máš jít na koncert, když nechceš jít 

na koncert a máma ti slíbí, že tam půjdeš, už to úplně v pořádku není.  

 Dalo by se tedy říct, pokud je to, co se slíbí, spravedlivé, je nespravedlivé nedodržet 

slib. 

Jasně. 

Jak by se měla zachovat ta sestra, aby to spravedlivé podle tebe? 

Asi by jí měla říct, že neměla lhát, a zeptat se, jakej byl koncert. Pokud by se na to 

nezačala ptát máma, rozhodně by jí neměla říkat, že Judy byla. Když by se vysloveně 

zeptala: „Byla Judy na tom koncertě?“, tak by jí to asi říct měla, ale… 

Takže myslíš, že spravedlivé je lidem nelhat a zároveň zbytečně neubližovat? 

Určitě. V tomhle příběhu se to dá ale hrozně těžce hodnotit, všechno je tam 

nespravedlivý, protože už ta první reakce, reakce mámy, která to dál určuje, byla 

nespravedlivá. Když už je na začátku něco nespravedlivýho, nedá se to napravit, je to 

vždycky už celý nespravedlivý. 

Dilema Heintz 

Měl by ten lék ukrást? 

(dlouhá pauza) Ne. 

Myslíš, že by to bylo nespravedlivé? 

Jo, myslím. Ten lékárník do toho investoval nějakej čas, prostředky, je to jeho 

výrobek a má právo diktovat si podmínky, za jakých to bude prodávat nebo dávat. 

Prostě když něco vytvoříš, tak je to tvůj produkt a můžeš to prodávat, za kolik chceš. 

Samozřejmě pokud to někdo koupí. Když to nechceš prodat za stovku, neprodáš to. 

Ale pak ti to zase třeba nikdo koupit nemusí, protože je to moc drahý. (pauza) 

Samozřejmě to správný není, protože ten chlap by určitě chtěl mít tu svoji ženu dýl 

naživu, ale je to prostě právo toho lékárníka, aby prodával, za kolik chce ten 

výrobek, do kterýho jenom on investoval peníze. Pokud na to nedostával nějaký 

dotace teda, tak je to jeho věc. 

Myslíš si tedy, že lékárníkovo jednání je spravedlivé? 



 

Lékárníkovo jednání není spravedlivý, nebo spravedlivý… Řekl bych, že je 

bezcharakterní.  

Myslíš, že má spravedlnost nebo spravedlivost nějakou spojitost s charakterem? 

Ne. 

Může se bezcharakterní člověk zachovat spravedlivě? 

Obyčejně to nedělaj, ale může.  

Zachoval se tedy spravedlivě v tomhle případě? 

Tady je spousta faktorů, který neznáš. Třeba ty peníze potřeboval okamžitě, aby 

mohl vynalézt ještě něco účinnějšího. Zase to, že někdo umírá, není nic převratnýho, 

je tady spousta lidí a všichni jednou umřou. Myslím si, že to od něj není hezký, ale je 

to ta jeho svoboda, která by mu neměla být upíraná.  

Když se vrátím k Heintzovýmu hledisku, myslíš tedy, že je nespravedlivé udělat něco 

nelegálního poté, co jsi vyzkoušel všechna legální hlediska, abych někomu zachránil 

život? 

Tady ta legalita může jít stranou úplně. Myslím, že je hlavně špatný krást. A je to 

zásadně špatný. 

Nemyslíš, že by lékárník měl udělat ústupek? 

To je otázka… Neznáme všechny okolnosti. Ono je hezký udělat ústupek o krok na 

silnici, ale na útesu by to bylo špatný.  

Dobře, napadá tě ještě k tomuhle tématu něco, co by se týkalo spravedlnosti nebo 

spravedlivosti? 

Spravedlnost je zase jiná věc, myslím, že by to měla platit pojišťovna nebo stát.  

Teď mě napadlo, že tu používáme odlišně pojmy spravedlnost a spravedlivost, jaký 

mezi nimi vidíš rozdíl? 

No, spravedlnost je něco, co diktuje systém podle nějakýho svého vymyšleného 

práva, a spravedlivost je to omezování svobody asi. Respektive to neomezování. 

A nespravedlnost? 

Opak. 

Čeho? Tvé definice spravedlnosti nebo spravedlivosti? 

Já si myslím, že u nás, teda i u mě, je zažitý, že je to opak toho spravedlivého, toho 

omezování svobod, přestože to není češtinářský opak. Ale je i výraz nespravedlivý 

jako opak spravedlivého. Podle mě se nespravedlnost chápe jako opak spravedlivosti 

a spravedlnost žádnej opak nemá, protože je diktována státem.  

Myslíš tedy, že neexistuje spravedlnost, která by nebyla diktována nějakým státem? 

Nebo systémem. Spravedlnost je něco, co bych nazval jako útrpný právo, třeba. 

Prostě dřív ti usekli ruku, nebo tě zbičovali, teď tě zavřou do vězení, dají ti pokutu, 

nebo ti vezmou řidičák třeba. Ale všichni by měli za stejný činy dostávat stejný 

tresty. 

Dilema bratři 

Co je podle tebe horší? Krádež, nebo podvod? 

Ono je to obojí krádež, když mu to nevrátí. Prostě i když mu to dal dobrovolně, ale 

on to nehodlá vracet, je to krádež. 

A co je podle tebe horší? 

Myslím u toho chlápka starýho.  

Proč? 

Kvůli nevědomosti.  

A co je víc nespravedlivé? Na co by se i spravedlnost měla koukat jinak? 

No na okradení toho pána, kvůli tý nevědomosti.  

Jak tu nevědomost myslíš? 



 

No, jako že ten pán mu dal peníze, on zmizel a pán o tom nevěděl. Zatímco u 

obchodu hned vidíš, že byla kasa vykradená. Myslím si, že ta nevědomost je 

nepříjemná hodně. 

Takže kdybys měl spravedlnost ve svých rukách, jak bys je potrestal? 

Nechtěl bych mít spravedlnost ve svých rukách. Spravedlnost, to myslíš jako to 

právo. (pauza) No, začal bych tím, že minimálně vrátí ty peníze + kompenzaci škod, 

a pak by měly být nějaké přiměřené tresty za to, že se vloupal do toho obchodu a že 

okradl toho pána, resp. podvedl, jak ty říkáš.  

A jaké by zhruba byly ty přiměřené tresty? 

To nevím. 

Pro oba stejné? 

Měl by být právě tvrdší pro toho, co okradl toho pána. Ale jaký přesně, to nevím, 

nikdy jsem se o to nezajímal. Měly by být takový, aby to už člověk znova dělat 

nechtěl. To je, myslím, princip trestů. 

Dobře. V průběhu rozhovoru jsme si tu definovali několik pojmů. Co pro tebe osobně 

je nejdůležitější? Spravedlnost, jako to právo, spravedlivost nebo férovost? 

Asi ta férovost, protože je ve vztahu k těm kamarádům, ke kterým by se člověk měl 

chovat víc fér, než k ostatním. K ostatním se může chovat jen spravedlivě nebo podle 

práva, ke kamarádům hlavně férově. Celkově hlavně k těm blízkým férově. 

Takže by se dalo říct, že férovost je citově usměrňovaná spravedlivost? 

A právo. Právo stojí nad tím vším. V naší společnosti rozhodně. Můžeš si dělat, co 

chceš, když je to podle práva, tak ti to projde.  

Jaký bys tedy řekl, že je rozdíl mezi spravedlností a právem? 

Spravedlnost je právo.  

Dobře, napadá tě ještě něco k tomu, co jsme probírali na začátku, k té spravedlnosti 

obecně? 

No, že jde o to nezasahování do cizích práv, ale je hrozně těžké určit, kde prochází ta 

hranice práv, ta je hrozně tenká, taková pofidérní. Jako jestli může kuřák kouřit na 

zastávce, anebo nemůže. 

Jestli tě už nic nenapadá, tak děkuji. 

 



 

 

 

 



 

Příloha 6 – žena 45 let 

Co se ti obecně vybaví, když se řekne slovo spravedlnost? 

Já nevim, spravedlnost no… Odplata. 

A nespravedlnost? 

Nespravedlnost? Křivda. 

Napadá tě nějaký konkrétní příklad nespravedlnosti? Ve tvém životě nebo nějaká 

veřejná aféra? 

No když říkáš ve veřejném životě, tak třeba politici, tam je nespravedlnost všude.  

A třeba ve tvém životě, kdy se k tobě zachoval někdo nespravedlivě? 

To mě nenapadá nic teď. Možná Bára se ke mně zachovala nespravedlivě občas, ale 

tak to neberu, to jsou mezilidský vztahy prostě. Nic mě nenapadá.  

Když se k tobě v mezilidských vztazích někdo nezachová správně, tak to nenazýváš 

pro sebe nespravedlivým? 

Ne, v mezilidských vztazích to tak nenazývám. 

Dobře a co nějaký příklad spravedlnosti, spravedlivého jednání? 

Spravedlivý? To si vůbec  nemůžu nic vybavit z veřejného života, co by bylo 

spravedlivý. 

Tak třeba z nějakého filmu nebo knihy. 

Nic mě nenapadá. 

Na začátku jsi řekla, že vnímáš spravedlnost jako odplatu, jsou ještě nějaké další 

aspekty spravedlnosti, které vnímáš? 

No, odplata, uspokojení. Jakoby duše člověka, spravedlivé potrestání.  

Odplata jako msta nebo jako trest? 

Spíš jako trest. Spravedlivej trest teda. 

V sociálních interakcích tedy spravedlnost a nespravedlnost nevnímáš. Spousta lidí 

v těchto situacích používá pojmy fér a nefér. Jaký v tom vnímáš rozdíl? 

Fér a nefér je hrozně individuální. Spravedlnost a nespravedlnost by měla být daná. 

Čím daná? Nebo jak? 

Třeba zákonama nebo morálníma hodnotama. Fér jednání má každý někde jinde.  

Když jsi zmínila ty zákony a morální hodnoty, na co by měl být dáván větší důraz? 

Mělo by to být na stejno, ale pro mě je skoro důležitější to morální, protože zákony, 

naše zákony, nejsou až tak dokonalé, spravedlivé. 

Dilema 1 

Co si myslíš o chování dcery? 

Vcelku pochopitelný, zachovala bych se stejně. 

A o jednání matky? 

Taky pochopitelný. Jako z pohledu matky, už se mi taky stalo, že jsem něco slíbila a 

pak jsem si uvědomila, nebo změnila názor. No, ale když jí to takhle slíbila, tak jí to 

měla povolit. 

Myslíš si, že je tedy důležité splnit slib? 

Myslím si, že jo. Když to není ohrožení na životě, tak by se sliby měly plnit. 

Když jsi říkala, že jsou určité aspekty, ve kterých tu mámu chápeš, myslíš tím, že jsou 

určité důvody, kvůli kterým by ta změna názoru byla pochopitelná? 

No ano. Na tomhle případě, když se dozví… No dozví… Já bych se třeba bála, tyhle 

koncerty, je tam spousta lidí, mladých lidí, třeba se bála, že se jí tam něco stane. 

Určitě to bylo z důvodu, že o tu holku měla strach, nevím, co konkrétně teď 

jmenovat. 

Dilema Heintz 

Měl by to ukrást? 



 

No já bych to udělala taky, kdybych byla v jeho situaci. Podle zákona to samozřejmě 

správný není, něco ukrást, ale když je ten lék takhle drahej a nemůže ty peníze 

získat… Dokážu to pochopit, že to někdo ukradne z tohohle důvodu.  

Řekla bys, že by se zachoval spravedlivě nebo nespravedlivě, nebo bys to takhle 

neřekla? 

Já bych to takhle neřekla. Řekla bych, že bych ho dokázala pochopit.  

Jaký je podle tebe rozdíl mezi správným a spravedlivým? 

Já nevím, nikdy jsem se nad tím takhle nezamýšlela. Já nevím, jestli bych to 

spravedlivý brala podle zákona a správný lidsky… fakt nevím, jak bych to rozdělila. 

A co ten lékárník, jak se on podle tebe zachoval? 

No ten mi přijde jako hrozný vydřiduch. Ale třeba kdyby nám to vysvětlil a spočítal 

všechny náklady a práci na tom, třeba bychom zjistili, že ta cena je přijatelná. 

Měl by to potom Heintz ukrást, když na to nemá? 

(smích) No určitě ne. Já jsem neřekla, nebo jsem si nemyslela, že je to úplně správný, 

jenom že bych dokázala pochopit.  

Ty bys to udělala? 

No, kdyby šlo o někoho mýho blízkýho, tak asi jo. To člověk nikdy nemůže říct, co 

by v takový situaci udělal. Ale kdyby na tom záležel třeba život mého dítěte, tak 

bych to asi udělala. 

Změnilo by se to, kdyby šlo o někoho jiného, než blízkého příbuzného? 

No, asi jo. Zní to blbě, ale pro známého bych to asi neudělala.  

Dobře. Jaký by pak Heintz, kdy tedy víš, v jaké byl situaci, proč ten lék ukradl, měl 

dostat trest? 

Já bych mu dala veřejně prospěšný práce, někde v nemocnici, nebo aby pomáhal 

starým lidem. 

Dilema bratři 

Co je horší? 

Mně přijde horší ten, co obelhal toho starýho pána. 

Proč? 

No protože je to ještě k tomu podvod a přijde mi hrozný, že obere o peníze člověka, 

který si ty peníze uškudlil. Přijde mi to horší, než je ukrást v obchodě, i když je to asi 

to samý podle zákona. 

Jaký trest bys dala jim? Vyšší tomu druhýmu, když ti to jeho přijde horší, nebo 

stejný? 

Mně se teď hrozně líbí ta myšlenka těch veřejně prospěšných prací (smích). Toho, co 

obelhal toho starého pána, bych hned poslala do nějakého pečovatelského domu, kde 

by se o staré nebo nemohoucí lidi musel starat.  

Co ti na tom obelhání starého pána přišlo nejhorší? 

Asi fakt, že je to starý člověk. Staří lidi už jsou pak jako děti, takoví důvěřiví. Když 

si u nich někdo popláče, jak je nemocnej a nemá peníze, tak mu uvěří snadněji než 

mladší člověk.  

Co kdyby se Karl do toho obchodu vloupal se zbraní v ruce a třeba i střílel? 

Furt mi přijde horší ten podvod. Tenhle je prostě lupič, je to přiznaný, jsem lupič a 

loupím, ten podvod je takový podlý. 

Dobře. Teď když jsme tedy mluvily o těch dilematech, která se týkala hlavně morálky, 

ale i zákonů a potažmo spravedlnosti, když jsi nad tím přemýšlela, napadá tě něco 

nového k těm obecným otázkám? Nebo nějaká konkrétní situace? 

Tak třeba s tím Janouškem, co přejel tu Vietnamku, najednou je ticho po pěšině. 

Mluvilo se o tom, prověrka policejní byla a najednou to vyšumělo a třeba ani nebude 



 

potrestanej. Tohle mi přijde hrozně nespravedlivý, kdyby to udělal normální člověk, 

tak si jde hned sednout.  

A ještě něco k té spravedlnosti tě napadá? 

No, mě připadá, že té spravedlnosti moc není.  

Myslíš v zákonech nebo mezi lidmi? 

Spíš v těch zákonech. Teď mě napadá ten Petr, který dostane podmínku, i když už 

byl trestanej a podmínku dostane i někdo, kdo nebyl. Možná se to ještě vyvrbí nějak 

jinak, doufám, ale první rozhodnutí soudu bylo takový. To mi nepřijde moc 

spravedlivý.  

A příklad nějakýho spravedlivýho jednání tě nenapadá? 

Hm, ne. Člověk si furt jenom říká: „tohle je nespravedlivý“, ale co je spravedlivý, to 

ho nenapadá. 

Mohla bys mi teda shrnout, co ti připadá nespravedlivý? 

No když třeba za stejnej čin nedostanou lidi stejnej trest, třeba jako politik a normální 

člověk. Nebo když je trest nepřiměřenej. Mělo by se měřit každýmu stejným metrem. 

Vždycky jsou tedy nějaký aspekty, jako třeba u té loupeži. Takže asi stejnym 

metrem, ale přihlížet k těm rozdílným aspektům. 

Dobře, jestli už tě nic nenapadá, tak díky. 
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Co se ti vybaví, když se řekne spravedlnost? 

No předně, že se každýmu měří stejným metrem. Za stejný čin budou všichni stejně 

potrestaní, případně odměnění či pochválení. Prostě taková rovnováha ve 

společnosti. 

A co nespravedlnost? 

Nespravedlnost je, když je ta rovnováha porušena, jakkoli, ať už ve společnosti, 

v přírodě, prostě kdekoli. 

Mohla bych tě poprosit o nějaký konkrétní příklad něčeho nespravedlivého? 

Třeba dneska. Člověk platí jako blbec poctivě každý měsíc tramvajenku a když má 

jeden den zpoždění, tak ho chytnou revizoři a dostane pokutu. Jsou lidi, kteří jezdí 

načerno naprosto cíleně, nejedná se u nich o omyl jako u mě, když je chytne revizor, 

tak jsou drzí a maximálně jsou vyhozeni z mhd a za chvíli jednou něčím jiným, kde 

revizor není. Neplatí ani korunu. A poctivej člověk platí jak mourovatej, nejen každý 

měsíc tramvajenky, ale pak, když jeden den zapomene, tak i pokuty.  

Nějaký další? 

Z poslední doby třeba nespravedlnost ve formě nadržování. Jako když šéf šuká svoji 

podřízenou, tak z toho vyplývají určitě výhody pro ni a nevýhody pro zbytek týmu.  

A co třeba nějaký konkrétní příklad něčeho spravedlivého? 

Konkrétní příklad něčeho spravedlivého je těžší najít, protože když je něco 

spravedlivé, nezapíše se ti to tolik do paměti, jako když se ti stane něco 

nespravedlivého, protože když něco dopadne, tak jak to mělo dopadnout, tak si to 

tolik nepamatuješ. Takže mě teď takhle z patra nic nenapadá. 

Když se tedy oprostíme od osobního, napadá tě třeba nějaká veřejná kauza, která 

dopadla spravedlivě? 

Já mám pocit, že poslední dobou jsou ty kauzy spíš nespravedlivý, než spravedlivý. 

(po dlouhém přemýšlení) Třeba jak v Hradci ten člověk srazil ty děti s prarodiči na 

přechodu a vymlouval se, že je epileptik, že za to nemohl… teď doktoři prokázali, že 

není a že je to nesmysl, aby se to takhle stalo, jak to popisuje, že je to jeho blbost. 

Myslím, že to ještě nedospělo k vyřešení, ale je tam alespoň spravedlnost, že bylo 

dokázáno, že neměl ten epileptický záchvat, jak se vymlouval, a že i kdyby ho měl, 

tak ho to neomlouvá. 

Jaký by to pro něj byl spravedlivý trest podle tebe? 

Rozhodně vězení, rozhodně dlouhý a zákaz řízení napořád. Jestliže je epileptik, nemá 

za volantem co dělat. 

Napadají tě ještě další příklady? 

Jedině kauzy, který jsou nespravedlivý. 

Která ti připadá třeba nejvíc nespravedlivá z těch, co tě napadají? 

Napadá mě jedna, to už je delší dobu, a netvrdím, že je nejvíc nespravedlivá, a to je 

kauza vítkovských žhářů. Já nepopírám, že si zasloužili trest, tvrdý trest, ale mám 

pocit, že byli potrestáni exemplárně, že dneska už by nikdo takový trest nedostal jako 

oni. Že to byla hodně mediálně propíraná kauza a soudy chtěly ukázat „takhle ne, my 

je potrestáme, aby si už nikdo nic takového nedovolil“. To mi přijde nespravedlivý, 

chtěly z nich udělat precedent. 

Myslíš, že právo založený na precedentech je spravedlivý? 

Ne, každý případ je individuální. A další nespravedlnost je to, jak rodina té popálené 

holčičky na tom teď těží: „ježiš my máme dluhy u mobilního operátora a my jsme o 

tom nevěděli“ a on jim to odpustí. Nikomu jinému by to neodpustil. Odpustil to jim, 

protože oni jsou ti chudáci, co mají tu popálenou holčičku. Přitom to s tím vůbec 



 

nesouvisí, nemá to nic společného. A obětem tolik nemedializovaných trestných činů 

taky nic neodpouští.  

Dilema Judy 

Sestra by měla mlčet, jde o sesterskou solidaritu.  

A jak hodnotíš jednání? 

Všichni se zachovali špatně. Máma jí to měla dovolit, když jí to slíbila. To oblečení 

by jí musela koupit tak jako tak, neměla jí brát to, co si sama vydělala. To mi 

nepřijde spravedlivý. Co se týče tý Judy, tak… takhle, nepřijde mi špatný, že zatajila 

ty peníze, co si vydělala, ale přijde mi špatný, že tajila, že jde na ten koncert, že 

lhala. Ty peníze navíc by si měla nechat pro svoji potřebu, neměla by chodit na ten 

koncert, který jí byl zakázán. Ještě mě napadlo k té sesterské solidaritě, pod 

sesterskou solidaritu se samozřejmě nedá schovávat všechno. Takovýhle prkotiny 

samozřejmě, ale závažný věci ne. 

Co jsou třeba závažný věci? 

Když jde o něco, co by mohlo zavinit třeba zranění, smrt, nějaký porušení zákona 

nebo tak, tam by měla zapojit rodiče. 

Dilema Heintz 

Měl by to ukrást? 

Ne. Zločin zůstává zločinem bez ohledu na motiv.  

Podle zákona nebo podle tebe? 

I podle mě. Žije ve státě, který má nastavený nějaký právní systém a jeho dodržování 

je spravedlivý, musí ho dodržovat všichni, je měřeno všem stejným metrem. Když se 

nám nelíbí, můžeme se přestěhovat jinam, ale když v nějaký zemi žijeme, musíme 

dodržovat právní systém a to je spravedlivý.  

Co si myslíš o chování lékárníka? 

Je to hajzl, ale má na to právo. Když to vynalezl, má právo si říct, kolik za to chce. Je 

to spravedlivý. 

Teď jsi řekla spravedlivě a být v právu. Jsou to podle tebe synonyma? 

Nejsou, ale mají k sobě blízko. 

A jaký v tom vidíš rozdíly? 

Droboučký. Pro mě právo hodně koresponduje se spravedlností a liší se jen 

v nuancích, jako že právo vždycky nemusí být spravedlivé, tak jak je dané. Jako 

kdysi řešil Havel, litera zákonu vs. duch zákona. Duch většinou bývá dobrý, ale je to 

špatně sepsaný, takže se to špatně využívá v praxi.  

Dilema bratři 

Co je horší? 

To je hodně sporný. Jeden porušil zákon, to je špatný… Podle mě se hůř zachoval 

ten, co vyloupil ten obchod, ale jen nepatrně. Ten druhej zase lhal, aby získal ty 

peníze. Na druhou stranu sice lhal, ale ten člověk mu je dal dobrovolně. Sice byl 

podvedený, ale bude to pro něj podle mě menší šok, než pro toho, kdo ráno přijde do 

vyloupenýho obchodu, když si nezjistil fakta. Ale ten rozdíl je nepatrnej, obojí mi 

přišlo hodně špatný.  

Vidíš nějaký rozdíl mezi spravedlností a férovostí? 

Jo, je v tom rozdíl. Férovost je podle mě něco, co já můžu ovlivnit. Já se k někomu 

chovám férově nebo neférově, on se ke mně chová spravedlivě nebo nespravedlivě. 

Férovost určuje osoba sama, spravedlnost osoby kolem.  

Myslíš, že ty neurčuješ, jestli se chováš k někomu spravedlivě? 

Já k někomu. Ale… řekněme… já to beru jako na stupně. Férovost je na jednom 

stupni, spravedlnost je stupňovitá. Já moc nevím, jak to popsat. 

Zkus vymyslet nějaké příklady. 



 

Férové jednání je, když kamarád chce půjčit jednání a já mu řeknu, že mu je 

nepůjčím, protože je nespolehlivý a bojím se, že mi to nevrátí, nebo vrátí zadlouho. 

To je férový jednání. A třeba nespravedlivý by bylo, kdybych mu řekla, že mu je 

nepůjčím, protože je nemám, a půjčila bych je někomu jinému. 

Nedalo by se o tomhle říct, že je to nefér? 

To asi dalo. No, vidím mezi spravedlností a férovostí určitý rozdíl, ale nedokážu to 

popsat. 

Myslíš, že je třeba jedno druhému nadřazené, nebo že fungují vedle sebe? 

Vedle sebe. Jako kruhy, které se do značné míry protínají.  

A chápu tě správně, že spravedlnost je spíše ke společnosti a férovost k jedinci? 

Určitě. Férovost je vlastně k jednomu, kdežto spravedlnost… nemůžeš být 

nespravedlivá k jednomu, protože když nemám srovnávací prvek, nemůžeš být 

nespravedlivá. 

Dobře. Díky  
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Co se ti vybaví, když se řekne slovo spravedlnost? 

Asi jedna spravedlnost, ve které jsou zákonná ustavení, a pak by měla být ta boží 

spravedlnosti, která by to měla přesahovat, že jo, protože ty zákony jsou ustanovený 

společností, vládou, takže nemusí být jakoby vždycky spravedlivý. 

Takže je pro tebe důležitější ta boží, božská spravedlnost? 

No, nebo taková ta principiální asi jo. Nevim, jak by se to dalo říct, jestli boží… Asi 

jo.  

Jak bys jí třeba popsala? 

Jak říkal třeba Bob Dylan, aby člověk žil mimo zákon, tak musí být čestný, že, a na 

tom něco je prostě. 

Uveď, prosím, nějaké příklady, ve kterých vnímáš spravedlnost, nebo spravedlivé 

jednání. Ať už z tvého života, ze světa, z literatury, nebo tak nějak. 

(dlouhá pauza) Spravedlivý (pauza) no tak to mi připomíná ten Mosad, jak se pěkně 

pomstili, jak našli ty válečný zločince, to byla spravedlnost. Myslím, že by toho mělo 

být víc, že by jich mohli najít víc. I po těch letech by za to měli zodpovídat.  

Proč přesně si to myslíš? 

Já myslím, že by člověk měl žít podle svého svědomí vlastně. Podle toho usuzuje, co 

je a není spravedlivý, že se řídí svým svědomím a jaký má určený toho hodnoty, 

dejme tomu. A když je někdo tak ideologicky zblblej, že má ten žebříček jinde, tak 

(pauza) 

Dalo by se říct, že ten člověk jedná taky podle svých hodnot, tedy v rámci svého 

svědomí jedná spravedlivě? 

Ale každý musí uznat, že ubližovat jiným lidem je vždycky to nespravedlivý, to, co 

bychom neměli, nebo co by se mělo stíhat, že jo.  

Ehm. 

A mělo by se víc brát, když někomu uškodíš násilím, než když mu něco ukradneš.  

Ehm. A nějaký konkrétní příklad nějaké nespravedlnosti? 

Tak nejhorší nespravedlnost jsou asi ty rozsudky smrti, co se pak ukázalo, že neměly 

být. No proto by asi neměly být, protože to už se pak nedá vrátit a odvolat, nic no.  

Připadají ti tedy celkově nespravedlivé ty rozsudky smrti? 

Asi celkově. Nevím, jaké by měly být důkazy usvědčující, aby… Dejme tomu u toho 

Breivicka to je jasný, ale teď jde zase o to, jak je to s jeho psychikou, jak to má v té 

hlavě v pořádku. Podle mě by klidně mohl být potrestanej i tou smrtí, ten by si to 

zasloužil, no. Zas mi nepřipadá jak takovej blázen, jednal strašně chladnokrevně. 

Dobře. Vnímáš také spravedlivé a nespravedlivé jednání v rámci sebe, svého okolí, 

interakce s ostatními? 

No spíš bych to brala ze strany pracovních vztahů, jak je tady ten klientelismus a tak, 

to je hodně nespravedlivý, protože je těžký se někam dostat, když tě někdo 

neprostrčí, že jo. A v osobním životě, třeba mezi sourozenci ani ne. Dřív, když jsem 

byla mladší, jsem to samozřejmě vnímala jinak, ale teď už… Je fakt, že se rodiče 

chovají k mojí sestře jinak než ke mně, ale teď už. 

Teď už je ti to spíš jedno, nebo ti pro to ty pojmy nepřipadají vhodné? 

Teď už mi asi ty pojmy nepřipadají vhodný, protože nevím, jaký má na to ta máti 

pohled a nevím, co se tam děje, když tam nejsem, že jo. Nevím, nějak to nesoudím, 

neposuzuji z těchhle hledisek právě. Mě napadají právě ty příklady (pauza) 

Takže spíš posuzuješ tu spravedlnost tak „s nadhledem“? 

No. 

Napadá tě ještě něco tady k těm věcem? 



 

No, možná jen že člověk má v sobě takovej ten mravní kodex, kterej si vytváří 

výchovou, ve škole, co se učí a tak, a podle toho si vytváří ten pohled na tu 

spravedlnost. A občas ti lidé ve veřejným životě jsou zmanipulovaní těma penězma a 

tak. Celkově si myslím, že je tady ta společnost pěkně nespravedlivá. Ti nahoře mají 

čím dál víc a ti dole mají čím dál míň, že jo, a ty nůžky se čím dál víc rozevírají. 

Není to přímo nespravedlnost, je to ta nerovnost a s tím teda i ta nespravedlnost. Ale 

tak taky nemůže být ten sociální stát, tak jak to je, to by bylo neudržitelný. Je to 

těžký.  

Dilema rodina 

Jak by se měla sestra zachovat? 

Neměla by se do toho plést. Neměla by dělat nic. 

Proč? 

No, říká se „mlčeti zlato“ a když už bylo po tom a nic se sestře nestalo. 

Co si myslíš o jednání tý holky? 

No, asi bych taky tak jednala.  

Myslíš, že to bylo spravedlivý? Nebo fér? 

No, tak ta máti taky porušila ty podmínky, jako první si to rozmyslela, takže jo, 

z toho jejího pohledu. 

Matčino chování?  

Nevím. Kdybych věděla ty důvody, proč se rozmyslela, jestli to bylo z nějakýho 

vážnýho důvodu, že ta kapela má nějakou špatnou pověst nebo… nevim. Nebo to 

nedovolil pak ten otec nebo… Záleží na tom, jestli měla vážný důvody nebo jestli to 

byl jenom nějakej rozmar, měla na ní zlost, tak jí to zakázala.  

Jak bys ji ohodnotila, kdyby to byl nějaký nicotný důvod? 

No, že se zachovala špatně, když se rozmyslela. 

A kdyby to bylo ze závažného důvodu? 

No (pauza) tak jí to neměla vůbec dovolit. Vlastně i tak se zachovala špatně, protože 

jí to neměla vůbec dovolovat. V nejhoršim tam měla jít s ní a sledovat ji.  

Napadá tě k tomuhle něco? 

No tohle mi přijde jako otázka těch konkrétních podmínek vždycky. Že to moc nejde 

posuzovat tak zdálky, když do toho člověk moc nevidí, no.  

Dilema Heintz 

Má na to právo? 

No (pauza) teď je otázka, jestli je důležitější to právo lékárníka nebo ta povinnost, co 

cítí k té svojí manželce jak kdyby.  

Co je podle tebe důležitější? Nebo která  spravedlnost je ta vyšší? 

Já nevim, no. Jako (pauza) asi to není tak hrozný, aby se mu za to musela useknout 

ruka, nebo tak něco. Jestli se nic nestalo při té krádeži, tak snad to ten lékárník 

přežije, když vydělává tak dost. Ale měl by být připravený potom nést následky, no.  

Dobře, co si myslíš o tom lékárníkovi? 

No tak toho chápu, no, jestli má nějakej patent, nebo jestli by každýmu musel 

zlevnit, to by se moc neuživil. 

Ale mohl by to dát na ty splátky… 

No, to by mohl. Jestli se to dělá, tak jo.  

Myslíš, že ty bys na místě toho manžela ten lék ukradla? 

Já ne. Já bych na to neměla dost odvahy, no. Asi. Ani nevím, jestli bych na to byla 

dost šikovná, nevim. Netroufla bych si. Asi bych se snažila ty peníze sehnat jinak, 

nějak si vypůjčit někde, spíš nějak sehnat ty peníze, než ukrást ten lék, ty jsou 

zaměnitelnější jak kdyby.  

Takže by ses snažila získat za každou cenu ty peníze. I za cenu krádeže? 



 

Asi jo. Nevim, nechtěla bych být chycená a nýst ty následky, tomu bych se radši 

vyhla.  

Kdyby byla 50% šance, že tě chytí, myslíš, že by bylo stejně spravedlivý jít v tomto 

případě do krádeže peněz? 

Asi jo. 

Podle „legální spravedlnosti“, podle práva ale ne. Dalo by se to ospravedlnit podle 

té vyšší? 

Určitě, život je cennější než peníze. Legální spravedlnost si ale necení života tolik, 

jak by měla.  

Myslíš, že z hlediska té vyšší spravedlnosti má v těchto případech na rozhodování, na 

tu spravedlnost, vztah mezi lidmi? Jako jestli to člověk dělá kvůli někomu, koho 

miluje, někomu z rodiny, známému, kvůli někomu cizímu? 

No, z hlediska té vyšší spravedlnosti asi by to mělo být jedno, kdo to je, ale člověk 

většinou má rád ty svoje blízký, tak kdyby měl zachraňovat každýho… no nevím. 

Ale jsou takoví. 

A z tvého vlastního hlediska? Kdyby třeba někdo z tvého okolí udělal něco takového 

kvůli záchraně cizího člověka? Kdyby spáchal trestný čin. Bylo by to 

ospravedlnitelný? 

No, asi určitě. (pauza) Já nevim, kdyby někoho zachránil a spáchal u toho trestnej 

čin, vždycky je důležitější ten život než, já nevim, nějaká pokuta nebo podmínka. 

Třeba když někdo někoho mlátí a ty se ho zastaneš, taky spácháš ten čin, že se 

zapojíš do tý bitky, s žádným zlým úmyslem, ale s tim dobrým, tak se to může proti 

tobě obrátit a může to být nespravedlivý pak ale (dlouhá pauza) 

Když jsme u té bitky, co kdyby někdo chtěl takhle někomu pomoct, vstoupil do toho a 

zmrzačil nebo i omylem zabil toho útočníka? Bylo by to stále  spravedlivé? Ne z té 

legální spravedlnosti, ale z tvého hlediska. 

Tak kdyby to bylo omylem, tak určitě, ale musel by si to pak nést celý život. Určitě 

by byl nějak potrestanej, takže… To nikdo nemůže vědět dopředu.  

Napadá tě ještě něco tady k tomu tématu? 

Tak určitě by bylo lepší nikoho nezabíjet, že (smích)  

A pokud se vrátíme celkově, i k tomu dilematu, k té krádeži, napadá tě ještě něco? 

(pauza) no vždycky se říkalo, že když už lidi umírají hladem, je morální něco 

ukrást… Záleží na těch podmínkách, záleží na tom komu, že jo, a tak. Prostě ten, kdo 

kumuluje to bohatství by si měl uvědomit, že tím provokuje ty druhý, že tím se 

ukazuje jak kdyby ta nespravedlnost, takže ten čínský, to byl nějakej žák toho Lao-

ce, když k němu přišli nahlásit krádež, tak potrestal jak toho zloděje, tak toho 

bohatýho měšťana, co mu to ukradl, protože on ho tím provokoval, tím svým 

bohatstvím. Ale taky toho soudce hned odvolali (smích) 

Tohle je zajímavé. Co ti v tomhle příkladu připadá spravedlivé, co nespravedlivé a 

proč?  

Mně se právě líbilo, jak rozhodl, řekla jsem si: „aha, to by se mi líbilo, kdyby se tak 

rozhodovalo, tak asi je divný, že ty máš tolik bohatství, ještě ho tak dáváš na odiv a 

nějakej chudák, když ti něco ukradne, ještě ho budeš žalovat“ a oba je potrestat 

rokem vězení nebo nějak tak, no. Nakonec k tomu asi nedošlo, když byl odvolanej, 

ale proč ne jako? Aspoň ti bohatí by si to nedovolovali. Protože s tím bohatstvím jak 

se pojí ta moc, tak pak ten chudej člověk je úplně bezmocnej proti tomu bohatýmu, 

protože ten bohatej si pak může koupit i tu spravedlnost. 

Dilema bratři 

Co je horší, nespravedlivější? 

No určitě když toho člověka u toho klameš ještě, do očí mu lžeš.  



 

Proč? Kvůli tomu klamání? 

Hm, asi jo.  

Je tedy pro tebe nespravedlivé nedodržet slovo? 

Ano. Nebo je jiné, když někdo ukradne cizí peněženku, nebo někoho, koho znal. 

Jaký je v tomhle přesně rozdíl? 

Já nevim. Je to něco jiného, když ukradneš nebo podvedeš kamaráda, nebo někoho 

cizího. Nebo když najdou lidi peníze v igelitce, nechápu, že je vrátí. Možná kdyby 

tam byly doklady, tak je vrátím, ale kdybych našla igelitku s penězi u popelnice, jak 

ten chlápek, tak… No nevim, jestli bych měla odvahu si to vzít, ale kdybych 

nevěděla, že se to má vracet na úřadech, že to patří k jejich činnosti… Přišlo by mi to 

divný teda. Řekla bych si, že když si to člověk nehlídá, asi to pro něj nebylo tak 

důležitý.  

Je tedy podle tebe spravedlivé, když někde najdeš takhle peníze a nejsou u nich žádné 

doklady, si je nechat? 

No já nevim, záleží také na té částce, která by to byla. Přece jenom 5000 je něco 

jinýho než kufřík s půl milionem, ten bych si asi s klidným svědomím neodnesla 

domů.  

Takže to není spravedlivé? 

Spravedlivý, nevim. Jde zase o to, kdo ztratil ty peníze, z kama to jde, je těžký říct to 

takhle. Jako někdy takovýto řízení osudu, jako ve filmech, když potřebuješ ty peníze, 

tak je nějak najdeš, že. Třeba to tak má být. Pak je otázka zase toho svědomí člověka, 

jestli by tu tíhu těch nalezených peněz unesl. A to asi záleží na té částce.  

Jo. Ty jsi tu mluvila o spravedlnosti podle svědomí člověka, také jsi zmínila, že 

k hodnocení něčeho, jako spravedlivého či nespravedlivého je potřeba znát veškeré 

okolnosti – 

No tak co nejvíc úhlů pohledu, protože nikdy to není jednostranný, černobílý, no. 

A ještě jsi mluvila o spravedlnosti, ke které jsi byla vedená, vychovávaná v rodině, ve 

škole. Je to vždycky ta samá, nebo se to může lišit? A co je pak důležitější? 

No, může se to lišit. Ve škole ti vštěpujou tu zákonnou – dřív jsem si myslela, že 

spravedlnost je dodržovat zákony, že jo. Teď už tomu nevěřím, protože vím, že 

zákony fungují pro ty, co si je zaplatí. Tedy alespoň v téhle oblasti to tak je, že. To 

jsou zákony pro ně, takže teď už nevidím zákon = spravedlivý, třeba. Nebo jak je 

symbol té spravedlnosti, že by měla být slepá, tak tady to tak není, tady, dá se říct, 

vládnou peníze prostě.  

A ty osobně si myslíš, že spravedlnost by měla být slepá? 

(dlouhá pauza) asi jo. Asi by se to vždycky mělo hodnotit z pohledu toho člověka. 

Nakonec si to peklo a nebe každej dělá sám. Důležitý je, co člověk sám chápe jako 

spravedlivý. A když pak má špatný hodnoty, je těžký z toho vinit přímo ho, kdo ví, 

co ho tak ovlivnilo, jestli má smysl nějaká ta převýchova.  

Napadá tě ještě něco tady k tomu? 

(pauza) no že ti politici na to často dojedou, že se to proti nim obrátí, takže… A 

doufám, že se to začíná pomalu trochu měnit, je slyšet čím dál tím víc, jak se ti lidi 

ozývají, takže snad je to signál k lepšímu, že se víc vytahujou ty problémy ven. 

Hlavně k té nespravedlnosti, máme tu největší ten problém tu justiční mafii. Takže 

jaká pak tady může být spravedlnost, když ani to státní zastupitelství nemají pod 

kontrolou a tam to všechno stálo, ty kauzy. A když se lidi nemůžou spolehnout na ty 

instituce, když ztratí důvěru k tomu státu, tak je to pak špatný, no.  

Napadá tě ještě něco dalšího celkově k tématu? 

No já si myslim, že by měl každý cejtit v sobě,  co je spravedlivý. Jak to zpívají 

Kabáti: „vim, co je dobrý, vim, co je špatný“, ale nakonec je to stejně málo platný, 



 

člověk se může řídit jinými zájmy, než tou spravedlností, když potřebuje zabezpečit 

rodinu třeba, tak lidi dávaj tu svoji morálku až za ten úspěch třeba. Záleží, jakej maj 

ten žebříček hodnot.  

Přijde mi, že v tvém pojetí je spravedlnost a morálka velmi blízko. V čem se odlišují? 

Co mají společné?  

Já nevim, zase jsem někde četla, že morálka je jako móda v šatech, že se rychle 

mění, takže těžko to pojmout, no. (pauza) Spravedlnost může být úplně jiná, než si 

ten člověk představuje, než jakou má tu morálku. 

Spravedlnost je tedy spíše subjektivní nebo objektivní?  

Měla by být subjektivní, kdyby dobře fungovalo to svědomí, pak je ta objektivní, 

kterou určují ty zákony, že jo, a ta zdaleka není spravedlivá, a pak by měla být ta 

boží, ta neomylná, no.  

Jakou máš představu o té boží? 

Spíš mám představu, co jsem četla, že člověk se dostane do toho, co si vytvářel. 

Nebo jestli byl v životě zlej, dostane se do toho, co si vytvořil, kde bude sám, bude 

tam zima, protože ho nehřeje žádná ta láska, jenom se poutal k zemi a k té moci a 

většinou takoví končí, že je nikdo nemá rád a jsou strašně nešťastní a osamocení. 

Dlouhodobě si říkám, že by boží mlýny melou pomalu, ale jistě, že vždycky člověk 

na to dojede. Vždycky se člověk může rozhodnout pro to dobrou a to zlo a ty 

okolnosti, ty jsou vždycky vedlejší. (pauza) Teď jsem se asi špatně vyjádřila. Člověk 

by měl jednat podle toho principu a teď záleží, jestli teda převažují ty okolnosti, 

nebo… Teď jsem se do toho zamotala. (pauza) no někdy to je prostě těžko určit, 

protože někdy to může být takový pokřivený. Když jsou proti sobě, ta subjektivní a 

objektivní, někdy těžko hodnotit. A ještě k tomu je ta třetí. Ale spíš by měl brát 

člověk v potaz tady ten svět, spíš by měl jednat morálně tady, neměl by spoléhat na 

spravedlnost jinde, měla by tu být jeho představa morálky a spravedlnosti, ne strach 

z potrestání. 

Dobře, děkuju. 

 



 

Příloha 9 ženy 24 a 28 let 

Co vás napadne, když se řekne slovo spravedlnost? 

R: no, tak hlavně spravedlnost by měl zaručovat zákon. A měl by cítit každý sám 

v sobě, co je spravedlivý a co ne. Ale spravedlnost jako tak neexistuje, bohužel.  

E: spravedlnost určitě neexistuje, mělo by to být takový to oko za oko, zub za zub. 

Jak ty si představuješ tu ideální spravedlnost? 

R: kdyby se všichni narodili se stejnými možnostmi, stejně zdraví, stejně hezcí, 

stejně chytří a měli stejnou možnost vzdělání a bylo by na každém, jak si zvolí, jak 

chce žít svůj život. Ale není to tak.  

E: asi souhlasím, ale je to opravdu ideální, nemožný stav. 

Je nějaká spravedlnost možná? 

E: no asi zákonná, ale ta taky není moc reálná, resp. realizovaná, minimálně v našem 

státě určitě a okolo taky moc ne. Zatím jsem se nesetkala s nějakou spravedlností, 

která by fungovala. 

R: relativně trochu spravedlnost realizovaná je, ale neplatí to pro moc bohatý a 

mocný… 

E: no jsou pravidla, která by měli dodržovat všichni, ale liší se pak, jak jsou stíhaní, 

jak jsou trestaní.  

Všímáte si spravedlnosti nebo nespravedlnosti ve svém životě? Nějaký příklad? 

R: no, já si právě myslím, že tu moc té spravedlnosti není, spíš nespravedlnosti. 

Všímám si hlavně těch trestů, jak jsou jinak. 

E: podle mě ani nejde o to, že by různí lidi dostávali různé tresty, ale o to, že některé 

přečiny se přeceňují a jiné zase… Ale nemůžu si stěžovat, že by ke mně byl život 

nějak nespravedlivej. 

R: např. když někdo spáchá nějakej čin nechtěně, třeba že omylem srazí někoho 

autem, není opilej, ten umře, nebo je vozíčku, že jde do vězení… jako tomu 

chudákovi to stejně nepomůže a že ten druhý musí jít do vězení… není to vyloženě 

nespravedlnost, ale ten trest je trochu přehnaný. 

Když jsi říkala, že tu ideální spravedlnost vidíš jako oko za oko… 

E: no tak to vidím. Když někdo záměrně udělá něco, co společnost považuje za 

nezákonné, tak by mu to mělo být oplaceno stejně. Ale musí to být fakt chtěný. Když 

je to, jako řekla kolegyně, neúmyslné, je potřeba postupovat jinak.  

Z čeho vychází tvoje představy o spravedlnosti? 

R: spíš ze svědomí, než že bych se inspirovala nějakou Biblí. Samozřejmě zákony, 

ve kterých je člověk vychován, tu představu taky utvářejí… ale hlavně ze svého 

svědomí, co mě přijde správný nebo nesprávný. 

Co ta nespravedlnost? Říkaly jste, že v dnešním světě je jí víc, ale k vám život moc 

nespravedlivý není. Napadl by vás nějaký příklad? 

R: no třeba na vysoké škole, tak obecně každá zkouška je nespravedlivá. Někdo se 

učí víc a neudělá to, někdo na to kašle a má štěstí, to je nespravedlivý, ale s tím se 

počítá, nikdo kvůli tomu není naštvanej. To ale u každý takový věci ta 

nespravedlnost je. 

E: myslím, že někdo už se s takovým štěstím rodí a někdo musí dřít, tady už se lidi 

s tou nespravedlností rodí.  

A co pro tebe nějaký konkrétní příklad nespravedlnosti? 

E: třeba jak člověk vidí ve zprávách, jak nepřizpůsobiví občané zmlátí malého kluka 

kvůli cigaretě, tak že ho skoro zabijou a poznamenaj ho do konce života, tohle je 

nespravedlivé, kvůli takové blbosti. A dostanou za to menší trest, než kdyby to udělal 

někdo jiný. 



 

R: mě taky třeba připadá nespravedlivé, když někdo dostane práci jenom kvůli 

známosti. 

Napadá vás ještě něco k té spravedlnosti nebo nespravedlnosti? 

E: no mě napadá, že je vlastně dobře, že žijeme v nespravedlivém světě, protože 

kdybychom žili ve spravedlivém, tak bychom vlastně ani nevěděli, co to znamená. 

Hlavně kdyby měl opravdu každý člověk ze začátku stejné možnosti, stejné 

vlastnosti, asi by ani neměl motivaci, důvod je rozvíjet, překonávat překážky apod. 

možná nějaká dávka nespravedlnosti je na místě. 

R: podle mě ale člověka dost brzdí, když vidí, že i kdyby se sebevíc snažil, tak 

nebude mít to, co jiný má od narození. Podle mě by opravdu bylo spravedlivé, kdyby 

každý měl stejnou startovní čáru.  

E: já myslím, že kdyby všichni měli mít stejný vybavení, že by stejně bylo hrozně 

těžký určit, jaký by mělo být. Jestli to nejlepší, nebo to nejhorší, nějakej střed, už 

kvůli tomuhle je to utopie. A jaké vlastnosti by měly být stejné. 

R: ale to by bylo jedno, kdyby to měli všichni. Kdyby byli všichni škaredí a chudí, 

vyšlo by to nastejno, jako kdyby byli bohatí a hezcí. 

E: mně by to tedy přišlo nespravedlivý, aby všichni byli škaredí a chudí.  

R: ale kdyby nebyl nikdo hezčí ani ošklivější, tak by nebylo s čím porovnat, nikdo by 

nevěděl, že to jde.  

Dilema Judy 

R: podle mě je naprosto v pořádku, co ta holka udělala. Když jí to máma slíbila, bylo 

by jen spravedlivé, aby ji tam pustila. Rozhodně to není problém sestry. Už to 

změnění názoru bylo nespravedlivé. To dceřino lhaní bylo taky nespravedlivý, ale to 

už bylo na oplátku. Sestra by nic říkat neměla, když si matka s dcerou jsou kvit, obě 

lhaly. 

E: rozhodně by sestra nic říkat neměla, zvlášť když to bylo zapříčiněný matčiným 

porušením slova, to bylo nespravedlivý, dost to podrývá její autoritu a i vztah 

s dítětem, když není možný se spolehnout na nějakou domluvu. 

Myslíte si, že je důležitý dodržovat sliby, resp. že jejich nedodržování je 

nespravedlivý? 

R: je to nespravedlivý, ale nedá se to brát kategoricky. Záleží na okolnostech. 

E: jsou třeba milosrdný lži, který se dají brát jinak. U tohohle příkladu je to jasný. 

Jaké okolnosti to třeba mohou ovlivnit? 

R: no třeba příklad, když je někdo nemocný, asi není potřeba říkat mu všechny 

podrobnosti. 

E: třeba teď bylo v televizi, taky se to týká nemocnýho člověka, který donutil někoho 

slíbit, že mu pomůže život ukončit, až to bude nesnesitelný. Ten to slíbil z toho 

důvodu, aby měl čas mu to rozmluvit. Tady si myslím, že opravdu není nutný ten slib 

dodržet. Není to negativní nebo špatně. 

R: a když to vezmu z lidskýho hlediska, když jde o nějakou maličkost, třeba když 

někdo někomu slíbí, že s ním půjde do hospody nebo do kina a pak na to zapomene, 

tak to taky není nějaká nespravedlnost, je to prostě maličkost. Je to nespravedlivé, 

když by to mohlo někomu ublížit. 

E: to je zase diskutabilní, že třeba pro puberťáky není maličkost, když mu někdo 

odřekne jít do kina nebo tak. Asi jde o to, jak to který člověk vnímá. Když to vnímá 

jako nepotřebnou věc ve svém životě, tak to není nespravedlnost.  

Napadá vás k tomu ještě něco? 

R: no asi jen to, že by si matka měla příště rozmyslet, co bude slibovat. A že pokud 

by na tohle náhodou přišla, tak by ji neměla trestat, ale měla by si uvědomit, že je to 

její chyba, že ona byla nespravedlivá. 



 

Dilema Heintz 

R: no, pokud by se manžel vloupal, tak by podle mě neudělal žádnou nespravedlnost, 

pokud by se nevloupal, tak taky ne. O tom lékárníkovi to spíš vyplývá, že není 

citlivej, než že by byl nespravedlivej. 

E: já si myslím, že nespravedlivej je, třeba na to přišel náhodou. Každopádně by 

částku měl mít úměrnou. Hlavně by k takové situaci vůbec nemělo dojít, moderní stát 

se vychloubá, jak se o nás stará, tak by opravdu nemělo dojít k situaci, kdy člověk 

uvažuje, že vykrade lékárnu.  Stát by se měl tedy postarat o tyhle lidi, třeba nějakou 

krátkodobou půjčkou. To je hlavně nespravedlivý. Vzhledem k tomu, že tady tu 

možnost nemá, tak je podle mě spravedlivý, aby se tam vloupal. I když 

spravedlivý… spravedlivý to není… já bych pochopila a podpořila. 

R: je pravda, že na tom je hlavní nespravedlnost, že stát se nepostará o svoje občany.   

E: utopicky spravedlivý by bylo, kdyby to rozdával každýmu, kdo by to potřeboval, 

za tolik, kolik by si mohl dovolit, aby k tomu měli přístup všichni potřební a ne jen 

ti, co na to mají. Když všichni tu možnost nemají, je to celkově nespravedlivý. 

Změnila by se nějak situaci, kdyby nešlo o manželku, ale o někoho z přátel nebo 

známých? 

E: ne, určitě ne. 

R: jenom by to asi nedělal, udělal by to někdo bližší.  

Byl by rozdíl, kdyby to dělal pro někoho, koho nemá rád? 

R: no, bylo by to spravedlivý, ale nedokážu si představit, že by to někdo udělal, to by 

byl největší altruista na světě. 

Zapadalo by to vaší představy ideální spravedlnosti, aby to udělal pro všechny lidi, 

nebo se to toho netýká? 

E: kdyby byla ideální spravedlnost, tak by to dělat nemusel, lékárník by to dal všem.  

R: ale aby všichni měli stejnou pomoc ode všech, by spravedlivý asi bylo. 

Dilema bratři 

R: to druhý je horší, hlavně z morálního hlediska, když vyloženě lže.  

E: no, mě to ukazuje, že má ten rámec úplně někde jinde, když je schopnej takhle do 

očí lhát, ne „jenom“ něco ukrást.  

Jaký by si zasloužili trest podle vás? 

R: nakonec asi stejně, protože ten první ten obchod opravdu vyloupil, zatímco tomu 

druhýmu byly peníze půjčené. První udělal větší zločin podle zákona, druhý morálně, 

takže bych dala oběma stejný trest.  

E: z hlediska zákona ten druhý vlastně žádný zločin neudělal, takže i když pro nás je 

to větší zločin, tak by zákonem vůbec nebyl potrestaný.  

Ale mě to zajímá podle vás. 

E: určitě bych tam zahrnula to, že by to museli nějak odpracovat a vrátit a toho 

druhýho bych poslala za psychologem, když je schopný něčeho takového, tak není 

pro společnost moc přínosný. Z určitého hlediska je to stejný zločin, ale pro 

společnost je podle mě horší ten úskočný.  

Říkaly jste, že ta ideální spravedlnost je nedosažitelná, má k ní nějaký vztah zákon? 

E: no moc ne. Měl by se k ní blížit. 

R: alespoň v těch trestech.  

Můžeme si tedy nějak shrnout tu spravedlnost? 

R: spravedlivý by bylo, kdyby se všichni narodili se stejnými možnostmi, kdyby 

všichni byli za své činy stejně potrestáni či stejně odměněni. 

E: já si myslím, že by spravedlivý nebylo, kdyby se všichni narodili se stejnými 

možnostmi nebo byli stejně odměňovaní, protože by se pak moc ani nesnažili. 

Myslím, že by měla větší chvála, odměna příslušet těm, co měli horší začátek a sami 



 

se svými schopnostmi vypracovali než těm, co začínali bohatí. Nechala bych ty 

rozličné schopnosti, ale ten způsob, míra společenské odměny nebo uznání by závisel 

na tom, co člověk dokázal s tím svým počátkem. 

Jaký je podle vás rozdíl mezi označením něčeho jako spravedlivé a jako férové? 

E: podle mě v tom žádný není. 

R: taky si myslím. 

E: když se o někom řekne, že k někomu nebyl férový nebo nebyl spravedlivý, tak já 

si pod tím představím asi totéž. 

R: je to zaměnitelný, akorát férový je asi novější slovo. V některých situacích bych 

ho ale asi nepoužila. Třeba ve sportu, když rozhodčí něco odpíská, člověk neřekne: 

„to udělal nespravedlivě“, ale: „to udělal nefér“. Ale to je jen takový detail. 

E: my nejsme zvyklí to v tomhle kontextu používat, ale to neznamená, že by to 

vlastně nebylo nespravedlivé. Takže se to asi liší tím kontextem, kde jsme zvyklí 

jaké slovo používat, ale významem se pro mě neliší.  

A co spravedlnost a být v právu? Resp. máte výraz „být v právu“ zaměnitelný se 

zákonem, s právem, nebo to vnímáte jinak? 

R: určitě jinak. Jak byl ten příběh s tou manželkou, určitě byl v právu ten lék sehnat 

za každou cenu. Nebo když člověku někdo udělá něco špatného, tak je v právu, když 

mu to chce oplatit.  

Takže bys řekla, že být v právu je bližší té spravedlnosti nebo férovosti než právu? 

R: jak kdy. Být v právu je subjektivnější.  

E: já si taky myslím, že být v právu je něco jiného než zákony. Má to pro mě spíš 

takový nádech morálky a pudu k tomu něco udělat.  

A má to nějaký vztah ke spravedlnosti? 

E: no tak z toho příkladu, ta krádež by byla nespravedlivá k lékárníkovi, zase kdyby 

se o to nepokusil, nebylo by to spravedlivé k té ženě. Právo na život je výš než právo 

na majetek, takže je vlastně v právu, když to chce zkusit ukrást. Takže k té 

spravedlnosti to má takový diskutabilní vztah. 

Dobře, díky. 
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