
Abstrakt

Názvem mé diplomové práce  je  Konformismus  a  autorita,  sociální

psychologie nacismu. Účelem mé diplomové práce je analyzovat lidské

chování v období nacismu. Konkrétně lidskou tendenci ke konformnímu

chování a poslušnosti vůči autoritě.

Měla jsem dva základní důvody pro výběr tohoto konkrétního tématu.

Za prvé jsem psycholog a je pro mě zajímavé zkoumat téma z obou úhlů

pohledů, jak právního, tak psychologického. Druhým důvodem byl můj

pradědeček, který byl účastníkem odboje za Druhé světové války. V roce

1942 byl  popraven v  koncentračním táboře.  Vzhledem k jeho životní

volbě jsem měla osobní zájem dozvědět se víc o nekonformním jednání a

hrdinství.

Diplomová práce je rozdělena do deseti kapitol včetně úvodu a závěru.

První kapitolou je samotný úvod a definuje základní otázky, na které chci

v  rámci  své  diplomové  práce  odpovědět.  Zároveň  zde  načrtávám

strukturu celé práce.

Druhá kapitola se soustředí na můj rodinný příběh, který jsem zmínila

mezi  důvody výběru  mé  práce.  Popisuji  zde  příběh  více  detailně  i  s

důsledky pradědečkových rozhodnutí pro naši rodinu.

Třezí kapitola je věnována nacismu a je rozdělena do čtyř podkapitol –

Definice, Vůdce, Nástup nacismu a Antisemitismus.

Ve čtvrté kapitole se zaměřuji na konformitu. Cílem této kapitoly je

definovat tento fenomén a vysvětliti principy, na kterých funfuje.

Tématem páté kapitola ja autorita s důrazem na autoritu Adolfa Hitlera

a způsoby jakými nacisté s tématem autority pracovali.

Šestá  kapitola  je  věnována  právu,  speciálně  právu  nacistickému.

Kapitola  je  rozdělena  do  dvou  podkapitol.  První  z  nich  popisuje



fungování  práva  v  té  době,  druhá  podkapitola  je  více  o  vztahu  mezi

spravedlností, morálkou a právem.

Do jaké míry a jakým způsobem ovlivňovala konformita Norimberský

proces? Sedmá kapitola poskytuje odpověď na tuto otázku.

Můj rodinný příběh je i tématem osmé kapitoly. Snažím se zde popsat

proces mých myšlenek a reflexí k tomuto tématu během psaní diplomové

práce.

Před samotným závěrem se věnuji  momentální  situaci  a  snažím se

najít  momentyy,  ze  kterých  bychom  se  mohli  poučit,  abychom

neopakovali stejné chyby znovu.

Závěr  mé  práce  lze  shrnout  následovně.  My  jako  lidstvo  nejsme

schopni  vyhnout  se  konformitě  a  slepému následování  autorit,  ale  do

určité míry bychom se o to měli snažit.
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