
Abstrakt

Tato  diplomová  práce  se  zabývá  vztahem  destruktivity  a  práva.  Jejím  cílem  je  popsat

destruktivitu,  její  projevy ve společnosti  a  její  vztah  k právu.  Při  popisování  tématu  využívám

poznatků  Fromma,  Baumanna,  Lorenze,  Eliase,  Arendtové,  Karstedtové  a  dalších  psychologů,

sociologů,  sociálních  psychologů,  kriminologů  a  filosofů.  V  první  a  druzé  kapitole  se  věnuji

především pojmu  destruktivity  a  agrese  a  jejím  projevům v  naší  společnosti,  jelikož  jsou  její

nedílnou součástí. Navíc se kultura a agrese neustále vzájemně ovlivňují. Západní kultura odsuzuje

násilí,  avšak  je  otázkou,  zda  je  tento  odmítavý  postoj  dostatečně  promítnut  do  všech  oblastí

společenského života,  například  pokud jde  o  domácí  násilí,  šikanu  nebo potenciální  nebezpečí

hrozící z prezentace násilí v médiích. V poslední kapitole zkoumám míru násilí a násilné trestné

činnosti  a vhodnost právní  úpravy z hlediska schopnosti  udržet tuto míru na nejnižší  přijatelné

úrovni. Důležitým poznatkem je, že se na ochraně společnost před násilím podílí nejen právo, ale i

jiné  normativní  systémy  a  společenské  instituce.  Pozornost  věnuji  také  vlivu  demokracie  a

individualizace a egalitarizace,dvou hlavních procesů, které v ní probíhají,   na výskyt násilí. Mým

hlavním zjištěním je, že destruktivita a právo se prolínají ve třech oblastech. První oblastí je násilí a

agrese, tj. chování, jehož cílem je někoho poškodit nebo mu ublížit. Právní úprava v oblasti násilí je

přizpůsobena  současnému  stavu  společnosti,  ochraňuje  v  první  řadě  lidská  práva  a  základní

svobody, počítá při jejich ochraně s pomocí jiných normativních systémů a sdružení občanů a v

oblasti  postihu  pachatelů  upřednostňuje  prevenci  před  represí,  mimotrestní  prostředky  před

trestními a alternativní tresty před trestem odnětí svobody. Druhou oblastí je skupina jevů, které

mají na násilí potvrzený vliv, kde patří zejména určité jevy související s problematikou masmédií.

Třetí  oblastí  jsou jevy,  které jsou symptomy určitého stavu společnosti,  avšak agresi  nezvyšují,

jenom odrážejí určitou míru destruktivity ve společnosti. Tato třetí oblast dosud není uspokojujícím

způsobem prozkoumána, jelikož neustále dochází ke vzniku nových fenoménů. Jako například u

agrese vůči jiným fenomén black friday týkající se konzumerismu, nebo u agrese vůči vlastní osobě

internetové  sebevražedné  kluby  a  hikikomori  jako  důsledek  izolace  a  úzkosti  pocházející  z

individualismu. Jelikož jde o potencionální a dosud neprozkoumaná rizika, právní úprava se jich

zatím netýká a v současnosti jsou hlavně předmětem zkoumání sociologů.
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