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RE: Dotaz k průzkumu o trestu smrti

Dobrý večer,
s průzkumy tohoto typu jsou stále stejné problémy. Snad největším je formulace otázky. Na totéž se můžete zeptat
mnoha způsoby: (1) Jste pro zabíjení odsouzených smr�cími injekcemi, zastřelením či elektrickými křesly? (2) Jste pro�
znovuzavedení trestu smr�? (3) Jste pro znovuzavedení trestu smr�? (4) Jste zásadně pro� znovuzavedení trestu smr�?
(5) Jste zásadně pro znovuzavedení trestu smr�? (6 ) Nikdo by neměl být odsouzen k trestu smr�. (7) Jsou jedinci, kteří
by si zasloužili trest smr�. Souhlasíte/nesouhlasíte? Atd. atd. V každém z těchto případů by vám proporce kladných,
záporných a žádných odpovědí vyšla úplně jinak, a to i v mezinárodním srovnání, protože jazykové mutace s sebou nesou
riziko určitého významového posunu, asi jako když jeden a tentýž dotazník mluví v Anglič�ně o narušeném duševním
zdraví („mental health“), kdežto v češ�ně o duševní nemoci. Další problém je reprezenta�vnost (výběr) vzorku, který
může být z různých, často technických, důvodů v různých zemích různě povedený. S �m také souvisí kvalita metodiky
(sta�s�ckého zpracování). K tomu přistupuje skutečnost, že v různém prostředí spolu mohou sledované jevy souviset
přes něco úplně jiného (jako třeba nešikovnost při jídle hůlkami s modrookos�). Chci �m říci, že jsem skep�čtější
k výpovědní hodnotě takových dotazníků než k národní povaze Čechů. Je pravda, že z historických a poli�ckých důvodů
jsme poněkud zaostávali za západní otevřenou společnos� právě v tempu onoho otevírání se světu a přijímání
cizorodých elementů. Proto jsme dosud vnímáni jako izolacionisté, jako poměrně homogenní etnikum nepřijímající
cokoli nezvyklého, odlišného, ať již uvnitř (sexuální orientace, tělesně pos�žení, duševně nemocní) nebo zvenčí
(imigrace). Při bližším ohledání ale zjis�te, že ona lidová xenofobie se rázem promění až v přátelský vztah, a to i na
vesnici, když dojde k osobnímu seznámení a jakési asimilaci jinakos�. Příkladem byl Mireček z Básníků a takových
příkladů je stále víc. Hodně také záleží na zvycích menšinového elementu. Například Asijci a Ukrajinci jsou zde přijímáni
celkem bezproblémově, a když ne, pak je na vině spíš stupidní byrokracie než osobní animozity. Pokud jde o romské
etnikum, nemyslím si, že by třeba v sousedním Slovensku bylo postavení Romů ve společnos� řešeno o moc zdařileji. A
vztah k trestu smr�? Vždyť Češi nejen že pro odsouzeného vraha nepožadují trest smr�, ale adorují ho, natočí o něm v
podstatě oslavný film a navrhují ho tu a tam i na prezidenta. Takže bych to s tou krvežíznivos� českého národa neviděl
zas tak špatně. I když o malé zfana�zované čás� populace si nedělám iluze, ale ta je docela konstantní už od hilsneriády.
A o moc lepší už to asi nebude.
 
Tož tak. Mějte se hezky CH
 
 
 
From: Petr Holub <holub.zalezly@seznam.cz>  
Sent: Tuesday, January 18, 2022 4:31 PM 
To: mail@hoschl.cz 
Subject: Dotaz k průzkumu o trestu smr�
 
Vážený pane profesore,
dovoluji si poslat dotaz, který se týká průzkumu Eurobarometru.
Konkrétně jde o to, proč Čechům vyšlo, že jsou v Evropě největšími příznivci trestu smr� (srovnání je v přiloženém
souboru na straně 106). 34 procent je pro trest smr�, 32 procent pro� němu, 34 procent bez odpovědi.
Výsledek může být ovlivněn �m, jak byla položena otázka: "Nikdo by neměl být odsouzen k trestu smr�.
Souhlasíte/nesouhlasíte?" Zároveň je podíl lidí bez odpovědi druhý nejvyšší v EU.
Na druhé straně, s rela�vně velkou podporou trestu smr� koresponduje i to, že nejvíc Čechů odmítá azyl pro ty, kdo jsou
pronásledováni z důvodu rasy, národnos�, náboženství atd. (Výsledky jsou na straně 108.)
Otázka tedy zní: Jsou Češi víc než jiní národem lidí, kteří jsou uzavřeni do sebe a dávají přednost pořádku před soucitem?
Anebo prostě máme jako jiní Východoevropané rezervy ve výchově k respektování lidských práv?
Velice by mi pomohlo, kdybych mohl dostat odpověď během zítřka. Záleží však samozřejmě na tom, jak jste na tom s
časem.

Höschl Cyril
út 18. 1. 2022 21:01

Komu:Petr Holub <holub.zalezly@seznam.cz>;
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Zdraví 
Petr Holub, redaktor Seznamu zpráv
776 230 739
  
   


