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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Jedná se o téma teoreticky i prakticky přínosné, přičemž jeho obsáhnutí vyžaduje 
účelnou kombinaci sociologických, právních i psychologických poznatků. Autorkou 
zvolené pojetí odpovídá standardům diplomové práce. Vzhledem k tomu, že 
problematika sociální psychologie není bežnou součástí mainstremového právního 
diskurzu, avšak zároveň představuje sféru zkoumání, která s právem a tvorbou 
práva souvisí, lze tuto práci rozhodně za tematicky přínosnou považovat. 

2. Náročnost tématu: 

Náročnost tématu zvyšuje snaha o interdisciplinární charakter práce. Práce je 
dobře promyšlená a vystavěná. Popisuje základní autory a instituty, které se k 
tématu vztahují. Bohužel se autorka drží pouze na povrchu institutů, pojmů a děl 
se kterými pracuje. Stejně tak v těch částech, kde autorka prezentuje svoji 
syntézu a svůj názor, zůstává text spíše na povrchu a neodkazuje k hlubšímu 
porozumění tématu.  

3. Kritéria hodnocení práce: 

Cílem práce byla zmapovat základní pojmy, které se k tématu vztahují, pojednat o 
problematice konformismu a autoritě. Lze konstatovat, že diplomantka toto zadání 
naplnila. Struktura práce je promyšlená, vystihuje potřeby tématu a splnění 
požadavků na diplomovou práci. Téma je zpracováno uceleně a přehledně s oporou 
o vhodnou metodologii. Těžiště práce pak lze spatřovat zejména v analýze 
konceptu „schopnosti nevidět“, který tvoří sjednocující linii práce a dává ji 
zajímavou perspektivu.   

Lze konstatovat, že diplomantka prokázala dobré znalosti a orientaci v dané 
problematice, jakož i schopnost vhodným způsobem zvládnutou materii 
prezentovat do podoby uceleného textu. Diplomantka v předložené práci prokázala 
solidní úroveň vyjadřování a celková úprava práce je velmi přehledná a 
srozumitelná. Po stylistické stránce je práce na dobré úrovni. Grafická úprava 
přispívá k přehlednosti. Práce je opatřena solidně zpracovaným poznámkovým 
aparátem. Formální požadavky kladené na diplomové práce byly naplněny.  

4. Případné další vyjádření k práci: 

Práce je členěna do přibližně do dvou velkých celků, které by mohly být důsledněji 
vzájemně propojovány, případně by měla následovat syntetizující závěrečná 
analýza, která důsledněji prováže jednotlivé komponenty práce, jinými slovy, 
schází její konkrétní vyústění. Mám za to, že práce promeškala příležitost vyvodit 
podstatnější závěry, které by z interakce mezi jednotlivými popsanými komponenty 
mohla vzejít. Práce má tedy spíše deskriptivní, než syntetizující charakter 



 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Alexandr Solženicyn: „Kdyby to všechno bylo tak jednoduché! Kdyby existovali zlí 
lidé, kteří by někde záludně páchali zlé činy, bylo by nutné je jen oddělit od nás 
ostatních a zničit. Ale hranice rozdělující dobro a zlo prochází srdcem každé lidské 
bytosti. A kdo je ochoten zničit kus vlastního srdce?“ 

Christopher R. Browning ve své knize Obyčejní muži, tvrdí, že k tomu, aby člověk 
páchal ta největší zvěrstva, často žádnou ideologii nepotřebuje. Specifický 
historický kontext události, který je tvořen neuchopitelnou interakcí mnoha faktorů 
a proměnných, jako je společenské a politické klima, všednost a lhostejnost 
zabíjení, podřizování se tlaku skupiny a poslušnost autoritě, která legitimuje vládní 
moc, mlčení většiny, rasismus, byrokratizace, modernita. Je neproduktivní 
vysvětlovat lidské chování monokauzálně. Domníváte se, že události, které 

popisujete, lze analyzovat pouze v kontextu nacistické ideologie, nebo se jedná o 

obecnější jev? Pokud ano, uveďte argumenty z oboru sociální psychologie, které na 

takovou tendenci ukazují. Pokud ne, uveďte v čem je nacistická ideologie 

specifická a také uveďte hlavní momenty, které staly za událostmi, které 

popisujete. 

Arendtová uvádí, že totalitarismus se mohl zrodit až ve chvíli, kdy na to měl 
vhodné podmínky. Nejúrodnější půdou pro vznik a růst totalitních hnutí jsou krizí, 
ve které se moderní společnost ocitla, produkované masy. Arendtová opírá celý 
svůj koncept interpretující vznik a vývoj totalitarismu o zkušenost moderní 
společnosti s osamělostí, která jí postižené osoby vtahuje do totalitního kolotoče, 
protože si připadají sami o sobě nadbyteční a nemají už, co ztratit. Domníváte se, 

že v současné době jsou ve společnosti přítomny momenty, o kterých Arendtová 

hovoří jako o základních kamenech rozvoje totalitních hnutí? Pokud ano uveďte 

příklady, které se váží k, ve Vaší práci, identifikovaným jevům ze současnosti. 

Zatímco Hannah Arendtová se snažila porozumět totalitarismu v kontextu dějin 
evropského imperialismu a byrokratizace společnosti, Karl Jaspers oživil téma 
kolektivní viny za vlastní vládu a dějiny, které se stalo základem budování 
poválečné německé demokracie. Tváří v tvář nacistického bezpráví páchaného řečí 
zákonů se tehdy také velká řada německých právních teoretiků a filozofů zřekla 
pozitivismu a především legalistické představy, že vše, co je legální, je také 
automaticky legitimní. V 60. letech probíhala diskuse mezi Herbertem L. A. Hartem 
a Lonem L. Fullerem, jejíž součástí byl problém vyrovnávání se s politickou tyranií 
a bezprávím. Hart v díle Pojem práva kritizuje klasický pozitivistický názor, podle 
něhož je právo „příkaz suveréna“ a důsledně odděluje právo od morálky a popisuje 
ho jako autonomně fungující a seberegulační systém pravidel. Ačkoli uznává tzv. 
minimální obsah přirozeného práva v právu pozitivním, jedná se o antropologické 
danosti, ne o nějaké morální soudy, jimž by muselo být právo podřízeno. Podle 
Harta však neexistuje žádné přirozenoprávní pravidlo, tíha takového rozhodnutí 
spočívá výlučně na zákonodárci nebo soudech. Naproti tomu Fuller v knize Morálka 

práva tvrdí, že funkcí práva je podřídit lidské chování pravidlům a že právo musí 
respektovat určitá obecná kritéria a principy. V této souvislosti hovoří o tzv. 
morálce práva, která tvoří jeho vnitřní náležitosti a která umožňuje fungování 



 

 

práva ve společnosti. Jakou roli by měla morální pravidla, maxima a imperativy 

sehrávat při tvorbě práva a jeho intepretaci? Jak důležitá je legitimita právních 

norem v době, která je ovládána expertním věděním a narůstající měrou regulace 

mnoha aspektů soukromého i veřejného života? 

 

Práci doporučuji k obhajobě a na navrhuji klasifikační stupeň 3.  
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