
Oponentský posudek 

na práci Ľudmily Miškaňové s názvem „Vztah destruktivity a práva“ 

 

Autorka ve své práci analyzuje vztah destruktivity a práva. Nejprve obsáhle mapuje 

destruktivitu a agresi ve společnosti, a to za použití mnoha odborných pramenů z oblasti sociální 

psychologie, sociologie i filozofie. Následně se blíže věnuje rozličným projevům destruktivity ve 

společnosti (v rámci počítačových her, hudby, masových médiích, sportu atd.), aby v poslední 

kapitole představila souvislost mezi právem (a to zejména českým právním řádem) a destruktivitou. 

Jejím cílem je zhodnotit aktuální platnou právní úpravu (zejména v oblasti trestního práva) co do 

adekvátnosti práce s agresivitou ve společnosti – a to agresivitou projevovanou i latentní.  

Z vymezení tématu, způsobu jeho uchopení i použitých pramenů je zjevné, že si autorka zvolila 

téma mezioborové a že se ho rozhodla také mezioborově uchopit. Nutno konstatovat, že se jí to 

podařilo. V práci využila nejen poznatky z neprávnických (či ne pouze právnických) předmětů 

vyučovaných na právnické fakultě, ale také své zkušenosti ze studia na nedaleké fakultě filozofické, 

kde se věnovala (nebo stále ještě věnuje) mongolistice (v práci zmiňuje i své zkušenosti z ročního 

pobytu v Mongolsku, který ovšem bohužel pro účely práce vytěžila jen opravdu minimálně). 

Předložená práce je zpracována pečlivě, na vysoké jazykové úrovni a bez většího počtu 

gramatických chyb. Autorka nepochybně prokázala schopnost čerpat z rozsáhlého počtu odborných 

pramenů a adekvátním způsobem z nich citovat. K formální stránce práce upozorním toliko na tři 

věci. První, nejméně podstatná, se týká citací v poznámkách pod čarou; je-li dílo citováno opakovaně, 

bývá zvykem používat zkrácené citace. Druhá, o něco významnější, byť stále v zásadě marginální, se 

týká „vysázení“ práce; práce v předložené podobě na téměř každé straně značně přesahuje počet 

znaků vymezený jedné normostraně, což se projevuje zejména značným poddimenzováním horního 

okraje. Samo o sobě by to ještě tolik nevadilo, ale v kombinaci s třetí a nejzávažnější připomínkou 

formálního rázu, totiž velmi sporadickém (a místy až neexistujícím) používání odstavců, z práce, která 

má oslovovat také svoji strukturou a pečlivým řazením a oddělováním jednotlivých argumentů, místy 

dělá proud slov a vět (resp. desítek vět), které čtenáři nedají odpočinout, strávit přečtené a přemýšlet 

o tom, co autorka píše.   

Což je škoda, protože zvolené téma i způsob jeho uchopení jsou nesporně pozoruhodné a 

prozrazují na autorku vedle již zmíněné pečlivosti a dobré práce s širokou paletou odborné literatury i 

citlivost v přístupu k druhým kulturám, schopnost reflektovat kulturu vlastní a schopnost dokázat 

myšlenky (dnes již vlastně klasických) autorů zajímavým způsobem propojit se současností. Oceňuji 

např. způsob, jakým se postavila k věčným debatám o tom, zda je agresivita (resp. sklony k ní) 

součástí lidské přirozenosti nebo naučenou záležitostí. 

Pro účely obhajoby doporučuji zamyslet se nad následujícími otázkami: 

1) Na str. 20 píšete o tom, že mongolská kultura se vyznačuje nízkou mírou agrese, což je podle 

vašeho názoru tím, že Mongolové žijí v mimořádně nehostinných podmínkách, které je nutí 

spolupracovat. Obstojí toto vaše tvrzení při zvážení míry agrese např. na Sibiři či v některých 

podobně nehostinných oblastech Afriky? Chovají se tak Mongolové i mimo Mongolsko, kde 

mají prakticky neomezený životní prostor (např. v rámci imigrace do Evropy…)? 



2) Když na str. 44 na adresu Eichmana píšete, že „jeho chybou není hloupost, ale naprostá 

nepřítomnost myšlení“, vylučuje se to podle mého názoru s tím, že Eichman dokázal vymyslet 

a zorganizovat poměrně složitý (jakkoli nepochybně odpudivý a zvrácený) systém deportací. 

Byl to opravdu nedostatek myšlení, který ho nejvíce charakterizuje? 

3) Na str. 46 píšete v souvislosti s preventivní funkcí trestu, že „kdyby došlo k úplnému odtržení 

trestu od činu, znamenalo by to zánik spravedlnosti“. Můžete rozvést, proč podle vás má být 

trest nejen prevencí, ale i odplatou? 

4) Na str. 53 zmiňujete, že důvěra české veřejnosti vůči policii je znatelně vyšší než důvěra 

v justici. Opravdu to odpovídá i jiných dostupným průzkumům? Čím si případně tuto 

skutečnost vysvětlujete? Je to situace typická např. i pro ostatní evropské státy? 

5) Na stranách 62-3 píšete o teoretických změnách, které do českého trestního zákonodárství 

přinesl nový trestní zákoník. Do jaké míry ale tyto skutečnosti (změna priorit trestního práva 

či častější příklon k alternativním trestům) odráží realita? Proměnila se i ona? 

6) Souvisí-li míra destruktivity s kulturou dané společnosti, co o naší společnosti vypovídá 

současná česká kultura? Vidíte v ní nějaký trend po roce 1990? 

7) Na závěr otázka trochu osobní: je-li podle vás agresivita do jisté míry (ať už přirozeně nebo 

v důsledku prostředí, ve kterém žije) vlastní každému, jakým způsobem s ní pracujete vy? 

Práce zcela jednoznačně splňuje nároky kladené na diplomovou práci a těším se na její obhajobu. 

 

V Praze dne 21. srpna 2014 

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. 


