
Sociální psychologie nacismu; právo za "Třetí říše" 

Tato diplomová práce se zabývá dvěma podstatnými aspekty tehdejší nacistické 

Třetí říše (1933-1945) – právním řádem a sociálně psychologickými jevy jako je 

konformismus a autorita. Cílem je analýza a komplexní zhodnocení dané problematicky 

s bližším zaměřením na určité části z obou témat, jimž je věnován větší prostor. 

 Úvodní část práce je zaměřena na základní pojmy a obecné souvislosti. Prostor 

je tedy věnován definicím totalitarismu a nacismu a historii Německa od Výmarské 

republiky po konec Třetí říše. Do této části patří také kapitola popisující roli 

propagandy v nacistickém Německu, která byla precizně zvládnuta a silně ovlivňovala 

tehdejší obyvatelstvo. V druhé části textu je řešeno nacistické právo, staré a nové 

prameny a především známé Norimberské zákony, které jsou podrobněji analyzovány. 

Součástí této kapitoly je i komparace právního řádu České republiky a práva Třetí říše, 

resp. zjištění, zda a jak je chráněn stát proti nedemokratickým formám vlády a vzniku 

politických stran s tímto zaměřením. Poslední část se zabývá vybranými sociálně 

psychologickými jevy, které sehrály důležitou roli v tehdejším Německu – konkrétně se 

jedná o konformismus a autoritu. Důraz nebyl kladen na teorii, ale především na 

provedené praktické experimenty a také konkrétní případy těchto jevů v Německu. 

 Zpracovávané téma je velmi obsáhlé, proto nebylo cílem jej dokonale popsat, ale 

zaměřit se především na vybrané jevy a ty podrobněji analyzovat. Období Třetí říše se 

nesmazatelně zapsalo do dějin lidstva, a jako takové by nikdy nemělo být zapomenuto. 

Je tedy důležité si danou problematiku neustále připomínat, příp. ji porovnávat se 

současnou situací ve světě. Poznatky ze sociální psychologie jsou navíc aplikovatelné 

v jakékoliv době. Lidé mají o sobě vysoké mínění, avšak z diplomové práce vyplývá, že 

jen málokdo by odmítl poslušnost vůči autoritě či se vzepřel skupinovému názoru, i 

když by se neshodoval s jeho vlastním. Lidé, kteří páchali nelidské činy v minulosti, 

byli tedy stejní, jako jsme my nyní. Je nutné mít toto zjištění na paměti, protože do 

podobné situace se může dostat kdokoliv.  

 


