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Záměr a charakter předložené práce:

Ústředním tématem bakalářské práce je otázka, zdali teorie poslušnosti ve vztahu k autoritám, 
vyvozená ze závěrů experimentů Stanleyho Milgrama, může vysvětlit jednání Adolfa Eichmanna. 
Autorka dále řeší, zda tato teorie koresponduje s pojmem „banalita zla“ ve smyslu, v jakém o něm 
hovoří Hannah Arendtová ve své knize Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla.

Samotné vypracování tématu se člení do třech základních kroků. Autorka nejdříve vyloží 
charakteristiku Eichmanna podle Arendtové, a to s důrazem na pojem „banality zla“. Na to 
následuje výklad Milgramova experimentu a jeho závěrů. A nakonec provádí srovnání obou 
koncepcí, a to ve dvou liniích: jednak s ohledem na konkrétní postavu Eichmanna a jednak 
s ohledem na fenomén banality zla vůbec. Samotný závěr práce rekapituluje základní postup a 
vyzdvihuje výsledky srovnání. V práci se vychází z literatury v angličtině i češtině.

Komentář:

Předložená práce je po formální stránce zcela v pořádku, po stylistické stránce jde o 
kultivovaný a sourodý text, byť v několika pasážích prvoplánově působí skladba některých 
výkladů poněkud „na přeskáčku“ (např. reference Eichmannova životopisu na s. 9–10; 
přeskočení od Milgramova experimentu k případové studii o příslušnících 101. záložního 
policejního praporu, s. 28). Z dalšího výkladu se však ukazuje, že autorka pro toto řazení má své 
důvody.

Velice na práci oceňuji, že autorka se přes postavu Eichmanna a pojem „banality zla“ 
ujala tématu, které je stále více naléhavé v souvislosti s byrokraticko-technickým 
organizováním světa a vytrácením osobní odpovědnosti za důsledky působení v tomto 
systému. V práci je také vidět, že autorka toto téma na základě využitých zdrojů samostatně a 
důkladně promýšlí, že ve svých srovnáních koncepcí Arendtové a Milgrama rozlišuje různé 
aspekty či vrstvy a že se navíc dokáže k využitým autorům vztáhnout i kriticky.

Zároveň však v práci shledávám problémy, které bych rozlišil do tří skupin:

A/ Problém možností srovnání. Arendtová a Milgram vycházejí ze zásadně odlišných
teoretických východisek. Arendtová postihuje mnohem širší fenomenální pole a především 
interpretuje skryté umožňující předpoklady sledovaných fenoménů. Její výklady Eichmanna 
se navíc odehrávají na pozadí jejích analýz jak totalitního systému, tak také základních 
podmínek lidství, k nimž vedle myšlení patří i svobodné jednání jako schopnost nových 
počátků a přerušování procesů. – Pokud Milgramův experiment vychází z (či dochází k…) 
předpokladu, že poslušnost autoritám je dána evolucí a že pro případné vzepření dochází ke 
zvažování rizik apod. (s. 44–45), ukazuje to na to, že Milgram pracuje také s nějakou koncepcí 
lidství, která se však bude zřejmě zásadně lišit od Arendtové. Ve srovnání závěrů Arendtové a 
Milgrama bychom museli nějak zohlednit i ony výchozí koncepce lidství.

Další problém srovnání pak bude tkvít v tom, že Milgramův experiment pracuje s velmi 
úzce pojatou autoritou a okolnosti experimentu jednak neodpovídají světu celostní indoktrinace 



v nacistickém Německu a jednak nemohou nasimulovat to, co např. podle Arendtové umožnilo 
člověku ztotožnit se s touto indoktrinací (existenciální pocit osamělosti, bezvýznamnosti a 
vykořeněnosti).

B/ Absence výkladů některých základních motivů pro plnější porozumění výkladům
Arendtové. Autorka zmiňuje Eichmannovu deformaci (či spíše naprosté nepochopení) 
Kantova kategorického imperativu. Jednak není při citaci použité verze kategorického 
imperativu jasné, odkud toto znění autorka přebírá, zda přímo od Kanta a odkud, nebo od 
Arendtové. A dále – pokud smyslem daného výkladu bylo poukázat na to, jak si Eichmann 
kategorický imperativ nesmyslně přizpůsobuje, bylo by vhodné vyložit jeho smysl a následně 
ukázat, v čem se s ním Eichmann míjí. To z výkladu není úplně zjevné. A nakonec by bylo 
zajímavé ukázat, co by znamenalo uplatnění kategorického imperativu na Eichmannovo 
počínání, jak se o to patrně pokusila sama Arendtová ve svém hypotetickém odůvodnění 
spravedlivého rozsudku (srov. citaci na s. 23 [mimochodem v odkazu uvádíte chybnou 
stránku, citace je ze strany 370 Eichmanna v Jeruzalémě]).

Další důležitý motiv pro porozumění Arendtové analýz ideologie totalitních hutí jsou 
již výše zmíněné předpoklady v osamělosti, bezvýznamnosti a vykořeněnosti člověka, které 
člověka disponují ke ztotožnění se s logikou ideje a k začlenění do totalitního nutí. Tyto 
fenomény jsou navíc plně pochopitelné z podmínek činné stránky lidské existence, které 
Arendtová analyzuje pod tituly činností práce, zhotovování a jednání. Musely by se propojit 
výklady z textů Eichmann v Jeruzalémě, Původ totalitarismu a Vita activa.

C/ Drobné nejasnosti nebo nepřiměřená spojení.
- Je řeč o Eichmannově vojenském výcviku (s. 9). Ten se odehrál v rámci armády nebo SS?
- Čím se liší tzv. agentický stav (s. 35) od heteronomie (což je tradičně opak autonomie)?
- Co znamená spojení slov: „obsluha plynových komor (elektrického generátoru)“ (s. 42)?
- Byla Himmlerova snaha z konce války zastavit zabíjení v plynových komorách skutečně 
neshoda dvou autorit ve smyslu Milgramova experimentu (s. 42–43), nebo v Eichmannově 
ideologickém vidění světa Himmler prostě zradil svůj úkol?
- Otázkou je i to, zda ztotožnění se s nacistickou ideologií a začlenění do hnutí lze chápat jako 
sociální konformitu (s. 44). Je potřeba vzít v potaz situaci Německa ve 20. a na počátku 30. let, 
deziluzi po prohrané válce, ekonomický a politický chaos daný zhroucením starého politického 
systému, válečnými reparacemi a posléze ekonomickou krizí; a k tomu přičíst určité kulturně-
ideové národní předobrazy a očekávání. Nejde pak jen o konformní přizpůsobení, nýbrž vůbec o 
hledání nějakého svého pevného místa ve světě, resp. hledání nějakého světa s pevnými rámci, 
což opět souvisí s fenomény osamění a vykořeněnosti.
- Jednou ze slabin srovnání je hypotetický předpoklad v perspektivě Milgramova experimentu, že 
by Eichmann nějak skrytě vnitřně nesouhlasil s tím, co dělal. Jen za takového předpokladu lze 
vyslovit domněnku, že Eichmannovi chyběl v jeho okolí vzor vzepření se (s. 44). Problém ovšem 
je v tom, že by Eichmann o takový vzor patrně nestál, nezapadal by jako vzor hodný následování 
do jeho ideového vidění světa.

Celkové hodnocení:

Přes uvedené výhrady považuji práci za zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji 
předběžné hodnocení mezi jedna a dva s tím, že o definitivním výsledku rozhodne průběh 
obhajoby.

V Těptíně 2. února 2016
Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.


	Posudek oponenta na bakalářskou práci:

