
Oponentský posudek  

Pavla Jandečková, Vina a odpuštění, Problém viny a odpuštění u Karla Jasperse a Dietricha 
Bonhoeffera, bakalářská práce, odevzdaná na ETF-UK 2014, 73 stran. Práce obsahuje úvod, 
tři rozsáhlejší kapitoly vždy s více podkapitolami, dále závěr a seznam literatury. Členění 
práce je jasné.  Autorka se drží tématu. Po gramatické i  technické stránce je práce na velmi 
dobré úrovni. 

Autorka srovnává filosofické a teologické pojetí viny a odpuštění. Vybrala si dvě osobnosti. 
Oběma je společný důraz na mezní situace života. Pro Jasperse je pojem mezní situace jeden 
z ústředních  pojmů. Jde o mezní situace, v nichž člověk selhává a rozpoznává, že selhává a 
zároveň se mu otevírá nový horizont, stává se novým člověkem. Bonhoeffer svým způsobem 
mezní situaci prožívá po dlouhé měsíce v nacistickém vězení. Dopis z 3. srpna 1944 je toho 
výrazným svědectvím. Dopis rozevírá nové horizonty, a výrazem této mezně-inspirující 
skutečnosti již není jen vědomí prvotního hříchu a připodobnění Vtělenému Kristu (s.58), ale 
rozpoznání viny uzavřenosti křesťanů do svého ghetta a otevírání se novému způsobu chápání 
existence jedince i církve – právě rozpoznáním, že církev je církví pouze tehdy, je-li tu pro 
druhé. Autorka na tuto skutečnost zlomu, kterým Bonhoefferova mezní situace vrcholí, 
upozorňuje (s.58), a odkazuje k tomu, co již bylo rozpoznáno jako vina již v Etice. Nyní však 
již nejde o pozvání mezi vyznávající do církve, ale o následování Krista, které začíná 
konkrétním vyznáním církve za dějinné selhání křesťanstva (s.59, odkazuje k 2.2.2, s.38n). 
Toto vědomí zlomu legitimizuje výběr zkoumané literatury pro bakalářskou práci – proto 
autorka referuje pouze o Etice (Listech z vězení) a o Otázce viny, a proto má cenu srovnávat 
tyto dva autory zasazené do určité dějinné situace a jasně formulovaných společenských 
souřadnic. 

     Jaspersovo čtveré pojetí viny i cestu nápravy – jako očisty – vystihla autorka v celé 
tíživosti tohoto problému – politické odpovědnosti za  daný stav společnosti, a osobní 
odpovědnosti, která se rozehrává v jedinci díky pochopení viny jako metafyzické viny, jejímž 
uvědoměním dochází k počátku  očisty – vnitřní proměny jednotlivce. Jedině přes jednotlivce 
- každého, kdo si uvědomuje metafyzickou vinu-, může dojít k novému sebeuvědomění 
národa. Autorka pak připomíná, že Jaspers chápe očistu jako celoživotní úkol pro každého, 
protože ji chápe jako podmínku svobody a lidství – a je motivována láskou k člověku.(Zde 
zaznívají podobné motivy jako u Bonhoeffera – motiv lásky, nikoli kalkulu). Z této očisty pak 
vyplývá politická svoboda, vědomí solidarity a společné odpovědnosti, taktéž konání 
možného tváří v tvář možnosti dalšího možného zhroucení a smrti. 

     Bonhoefferovu Etiku předkládá autorka v uvážlivém výběru. Začíná problémem možnosti 
poznání dobra a zla – v christologickém kontextu. Předkládá rozsah viny (2.2.2, s. 38) i cestu 
ospravedlnění a obnovení a proto odkazuje k jednání přiměřenému skutečnosti (s. 43n – 
přiměřené skutečnosti lásky v Kristu) a přijetí viny. Zdůrazňuje boží přikázání (zjevená 
v Kristu) i Bonhoefferovu transformaci klasické luterské nauky o úřadech, kterou mění na 
učení o mandátech (církev, manželství a rodina, kultura, resp. práce, vrchnost) – pověření, a 
v této souvislosti s mandáty (garantovanými Kristem) autorka připomíná zlom 
v Bonhoefferově myšlení, k němuž došlo ve vězení (dopis 3. srpna 1944). Díky tomuto 
vědomí zlomu, ale také již do značné míry kvůli pojetí viny a mandátů je pak možné srovnání 
těchto dvou myslitelů (Bonhoeffera a Jasperse) – vzhledem k úloze rozpoznání viny pro další 
život člověka a společnosti, - odpovědnosti za tento svět. 

       Interpretaci myslitelů považuji za zdařilou, rovněž srovnání – které jde nad rámec běžné 
bakalářské práce, a proto navrhuji výtečné hodnocení. 
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