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Předložená bakalářská práce je pojednáním a srovnáním konceptu „banálního zla“ a Milgramovy teorie 
poslušnosti. Autorka si klade otázku, zda jsou závěry Arendtové a Milgrama kompatibilní a zda 
experimenty Stanleyho Milgrama podporují teze Hannah Arendtové. Takové srovnání se nabízí, neboť 
i Milgramovy experimenty byly přímou odpovědí na proces s Eichmannem (začaly 1961, tedy rok poté, 
co začal jeruzalémský proces) a byly také alespoň implicitně vedeny otázkou, zda bylo cosi vražedného 
či zlého v německém národě, nebo se prostě jen za souhry různých faktorů aktualizovaly potenciality 
vlastní každému člověku v každé kultuře. Pokusit se tedy srovnávat Milgramovy experimenty a 
Eichmanna v podání Arendtové se nabízí, ale autorka tuto volbu v úvodu práce bohužel nijak 
nezdůvodňuje. 
Po obligátním a až příliš stručném úvodu tedy následuje podrobnější představení hlavních tezí 
Eichmanna v Jeruzalémě. Výklad je přesný a vhodně zaměřený na důležitá témata knihy, i když veden 
s menším odstupem, než by bylo žádoucí. Kromě představení tezí bych uvítal i výraznější zohlednění 
diskuze, která se kolem knihy stále vede. V bibliografii chybí např. Eichmannova biografie Davida 
Cesaraniho, která vyšla i česky. Kdyby ji autorka použila, mohla by tím i lépe zdůvodnit téma své práce 
a odstínit svou interpretaci od jiných. Právě Cesarani totiž Arendtovou ostře kritizuje za to, že 
Eichmanna představila jako figurku, která jen bezmyšlenkovitě plnila rozkazy. Jenže právě to Arendtová 
nečiní, jak Vodicová přesvědčivě dokládá. Tím, že v práci chybí misinterpretace knihy Arendtové, čtenář 
těžko může dohlédnout přínos bakalářské práce. 
Implicitně přítomná (i když přiznaná až v závěru) je totiž teze Rogera Berkowitze, že příčinou 
misinterpretací Eichmanna v Jeruzalémě je právě to, že tato kniha je čtena prizmatem Milgramových 
experimentů a šířeji pak rozšířené kritiky byrokracie jakožto vlády neodpovědnosti. Pokušení rozumět 
Eichmannovi jako byrokratovi plnícímu „bezmyšlenkovitě“ příkazy je tím větší, že Arendtová sama 
v jiných dílech sdílí kritiku byrokracie jakožto nejtyranštější formy vlády, v níž je odpovědnost natolik 
rozptýlená, že není odpovědný nikdo (např. v eseji O násilí). Vodicová se právě tomuto omylu vyhýbá 
a Eichmanna interpretuje přesně v intencích Arendtové. Eichmannova neschopnost myslet totiž vůbec 
neznamená poslušnost byrokrata, jak ukazuje epizoda ze závěru války, kdy Eichmann podnikal kroky 
k likvidaci Židů na vlastní pěst a proti přímému rozkazu Himmlera.  
Třetí část práce popisuje Milgramovy experimenty. Autorka nevychází ze sekundárních pojednání, ale 
přímo z Milgramovy práce. Tato část práce je nejpřínosnější, neboť autorka zde Milgramovy závěry 
náležitě kontextualizuje a na vhodných místech koriguje a doplňuje závěry stanfordských experimentů 
P. Zimbarda, Baumanovy Modernity a holocaustu a důležité práce Christophera R. Browninga (Obyčejní 
muži).  
V závěrečné části se pak vrací k Arendtové a pokouší se tyto různé přístupy k problému zla páchaného 
někým zcela obyčejným porovnat. Zde stranou neměla zůstat otázka ideologie a jazyka. Není právě 
„jazyk Třetí říše“ (V. Klemperer) a jazyk pokroku vědy a lidstva tím, co umožnilo v obou případech 
páchat zlo bez domýšlení souvislostí? Samotné otázce jazyka se Vodicová věnuje ve druhé části, ale 
zde by bylo třeba dovést teze Arendtové dále. Rozhodující vliv na Eichmanna totiž neměla koherentní 
ideologie, která by překryla skutečnost, ale myšlenkově plytký jazyk plný floskulí a hesel, který mu 
umožňoval nemyslet a povznášet sebe sama a přitom vědomě a dovedně spoluorganizovat 



vyvražďovací mašinerii a přitom si zachovat atributy morality (jak Vodicová dokládá, když pojednává o 
Eichmannově svědomí).  
Práce je po jazykové stránce trochu slabší. Chybně je užit přechodník (s. 48), objevuje se chybné 
stupňování adverbií (více morální variantě, s. 48), místy také nadmíra jmenných tvarů („úplné popření 
utrpení obětí subjektem“, s. 38). V delších souvětích někdy dochází k neshodě v rodě a pádu 
(„rozdělením … bylo určitě méně zneklidňující“, s. 26), chybné jsou i tvary vztažných zájmen (uvažování, 
jenž, s. 15). Jen výjimečně některé formulace nedávají smysl („Arendtová význam historek o 
zmírňovacích zpochybňuje.“ s. 13) 
Z formálních chyb vadí, že autorka nerozlišuje první a druhý výskyt bibliografického údaje a uvádí tedy 
plné bibliografické údaje v celé práci.  
Věčně německá kapitulace nenastala 8. března 1945. 
Navzdory uvedeným výtka práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a její autorka prokázala 
schopnost pracovat s primární a sekundární cizojazyčnou literaturou a vztáhnout ji k vymezenému 
tématu.  
Práci tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře.  
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