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Vyjádření konzultanta 

Předkládaná diplomová práce je uvozena slavným, velice trefným a vypovídajícím citátem 

z díla Martina Niemölera, německého protestantského teologa a odpůrce nacismu, který byl 

od roku 1937 až do konce války vězněn v několika „nápravných zařízeních“ a koncentračních 

táborech. Nevšímavost vůči všem pronásledovaným, kteří nepocházejí z „mé“ skupiny, ať už 

jde o sociální demokraty, komunisty, odboráře nebo Židy, může být zhoubná. „Když přišli pro 

mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat,“ konstatuje zakladatel „Vyznávající církve“. 

„Nehas, co tě nepálí,“ říká české přísloví… 

   Autorka se rozhodla zkoumat nacismus prizmatem sociální psychologie a práva. V úvodu 

skromně podotýká, že nepřichází s něčím novým, s poznatky, které by výrazně prohloubily 

bádání o nacismu a jeho ideologii. Hlavním tématem práce je „schopnost nevidět“, která má 

závažné důsledky ohledně vnímání práva a spravedlnosti. 

   V odborném psychologickém jazyce v dané souvislosti mluvíme o konformitě a poslušnosti 

vůči autoritě. Diplomantku však k napsání práce přiměly také současné útoky na migranty a 

v neposlední řadě rodinné vzpomínky na pradědečka, který byl jako účastník odboje nacisty 

v roce 1942 popraven. „Jaký smysl má, když se člověk vzepře stávajícím pořádkům a sám 

sebe obětuje, např. ve jménu lidských práv (jiných)?“ Osudu Josefa Trejbala je věnována 

stručná 2. (a posléze osmá) kapitola. Autorčin zájem o téma je nepochybně upřímný. 

   Ve třetí kapitole se autorka zaměřuje na nacismus, resp. na nacistickou ideologii, jejíž 

podstatu spatřuje v nacionalismu a antisemitismu. Rovněž se dotýká (pseudo)náboženské 

dimenze nacismu, postavy samotného vůdce, zmiňuje okolnosti nástupu režimu třetí říše 

k moci. Závěrem kapitoly již přechází k sociálně psychologické problematice práce s davem, 

především k roli a významu propagandy. Politik, který nekouří, nepije a skromně se obléká, 

mysleli si mnozí Němci, jistě bude slušný člověk. Závěr kapitoly přináší sociálně psychologické 

postřehy, týkající se nacistického přístupu k propagandě, prohlubující strach a zesilující 

lhostejnost. 

   Čtvrtá kapitola se zaobírá konformitou, především z pohledu sociální psychologie. Autorka 

čerpá z děl významných klasiků oboru – Aronson, Zimbardo ad. Dále zmiňuje některé 

experimenty, které ukazují, že lidé mají povětšinou tendenci orientovat se a rozhodovat 

podle ostatních, a to i v případě, že se přitom cítí provinile (a někjdy dokonce i tehdy, když to 

pro ně není výhodné). Podle Ericha Fromma moderní člověk často nedokáže unést břemeno 

svobody; svou úzkost „vyřeší“ příklonem k autoritě a k nějakému „my“. Cena je ovšem 

vysoká, totiž ztráta vlastní individuality. 

   Konformita může být naprosto neškodná, „konformista“ bývá např. dobrý spolupracovník. 

Na druhou stranu existují situace, v nichž konformita vede ke zlu, resp. k jeho šíření. Některé 



experimenty sociálně psychologie, jež právě konformitu a poslušnost vůči autoritě zkoumaly, 

jsou známé nejenom mezi vědci. Přestože „hlavní roli“ v nich sehrává zátěžová situace, 

psychologie nemůže opomíjet ani osobnostní předpoklady k (příliš) konformnímu chování. 

Sebevědomí určitě může posloužit jako „ochranná látka“, na druhou stranu, zejména je-li 

spojeno s posíleným „vědomím my“, může být i nebezpečné. Mnozí příslušníci gestapa atd. 

netrpěli nedostatečným sebevědomím, často byli slušně vzdělaní a dobře hráli např. na 

housle. Autorka správně podotýká, že sebevědomý nonkonformismus mívá za následek 

osamělost. Osamělý člověk však začne toužit po nějaké pospolitosti… 

   Individuální charakteristiky, pokud jde o míru přizpůsobivosti, jistě sehrávají svou roli; 

velice však záleží na tom, jaká situace je kým vnímána jako zátěžová. Behavioristé, když 

apelují na to, aby společnost vytvářela jen takové podněty, resp. situace, jež povedou k 

„dobrým“ reakcím, tedy chování a jednání, jistě dělají užitečnou práci. Pokud bychom ovšem 

žili jen ve společnosti pozitivních podnětů, naše odolnost by se brzy vytratila, což ovšem 

vůbec neznamená, že bychom měli podporovat např. autoritativní režimy. 

   V následující kapitole vychází diplomantka především z klasického rozdělení typů panství 

podle Maxe Webera. Poučena literaturou zdůrazňuje Hitlerovu charismatičnost, která 

„prosakuje“ také do práva a do byrokratických aparátů, zatímco tradice ustupuje do pozadí. 

Závěrečná kapitola se snaží o vhled do německého práva v období nacismu. Nejprve autorka 

zmiňuje tzv. Zmocňovací zákon a tzv. Norimberské zákony, aby se posléze zamyslela nad 

otázkami závaznosti, resp. morálnosti těchto a dalších norem. Kapitola vrcholí stručným 

pojednáním o slavné Radbruchově formuli. 

   Sedmá kapitola hodnocené práce se zabývá Norimberským procesem, konkrétně otázkou, 

zda, resp. do jaké míry konformita a poslušnost mohou omluvit vlastní selhání. Kdybychom 

přistoupili na takový výklad, který za zvěrstva nacismu činí odpovědnými pouze 

nejvýznamnější režimní pohlaváry, zahrávali bychom si s nihilismem. Vyjádřeno sociálně 

psychologicky: Milgramovými a Zimbardovými zjištěními se problematika lidské 

odpovědnosti nevyčerpává. Člověk by si stále měl uvědomovat možné důsledky svých činů. 

Otázkou samozřejmě zůstává, zda je to vždy „možné“. 

   Předkládaná práce splňuje po formální i obsahové stránce všechny požadované náležitosti. 

Navrhuji, aby byla hodnocena jako velmi dobrá. 

 

V Praze dne 21. 11. 2016 

 

                                                                                                                 JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 

- konzultant    -         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


