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                                              Vyjádření vedoucího práce 
 
   Hodnocená diplomová práce se pokouší nastínit vzájemnou propojenost mezi lidskou 
destruktivitou, především tou, jež se projevuje násilnou kriminalitou, a právem, které se jí 
pokouší předcházet a v případě nezdaru ji trestá. Takto koncipovaná práce nabízí pestrou 
paletu podotázek, resp. dílčích otázek, na něž se diplomantka ve svém textu rovněž snaží 
odpovědět.  
   Po úvodu, v němž uvádí hlavní intelektuální zdroje své práce (Fromm, Arendtová, Freud, 
Lorenz ad.), diplomantka v prvé kapitole rozebírá zvířecí a lidskou agresi, aby přešla 
k důležitému a učenci nejednoznačně pojednávanému tématu, resp. otázky, zda je agresivita 
druhu homo sapiens vrozená nebo naučená. Odpověď není jednoznačná, vždy bude záležet na 
okolnostech toho kterého agresivního chování i na tom, co agresorovi nadělily sudičky. Přesto 
lze objevit situace „potvrzující“ buď vrozenost nebo naučenost reakcí.  
   Druhá kapitola se zaměřuje již na problematiku konkrétních projevů agresivity ve 
společnosti. Zajímavá je v daném kontextu především otázka vlivu masmédií, jež nás 
zaplavují „díly“, v nichž tečou potoky krve. Ani zde nemáme po ruce jeden jediný názor, svá 
zdůvodnění mají jak pohledy kritiků, kteří poukazují na špatný příklad těchto filmů nebo 
počítačových her, zatímco např. Freud a Lorenz zastávají teorii katarze. Agresivní chování 
však může probudit také touha po konzumu nebo hlučná moderní hudba, což ovšem autorka 
zpochybňuje.  
   Konečně poslední kapitola „Destruktivita a právo“ přináší řadu obecných úvah o zločinu, o 
morálním selhání (např. v souvislosti s Milgramovými experimenty a chováním lidí 
v totalitních režimech) a zejména o různých koncepcích trestání. Právo násilí ze společnosti 
nevymýtí, pohrůžka trestem však může potencionálního násilníka přimět k zamyšlení. Sporná, 
byť mnoha autoritami zastávaná teze praví, že „nenásilná“ demokracie přináší snížení 
zločinnosti.  
   Z formálního hlediska nelze textu nic vytknout, autorka se vyjadřuje pěkně. Sympatický je 
také její široký záběr – psychologie, sociologie, filosofie, příjemným osvěžením práce jsou 
zmínky o mongolské kultuře. 
   Předloženou práci navrhuji hodnotit velmi dobře, v případě skvělé obhajoby výborně. 
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