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 1. Úvod

„Když  přišli  nacisté  pro  komunisty,  mlčel  jsem;  nebyl  jsem  přece

komunista.  Když  zavírali  sociální  demokraty,  mlčel  jsem;  nebyl  jsem

přece  sociální  demokrat.  Když  přišli  pro odboráře,  mlčel  jsem; nebyl

jsem přece odborář. Když přišli pro Židy, mlčel jsem, nebyl jsem přece

Žid. Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat.“1 

Tento  citát  Martina  Niemölera  se  pro  mne  stal  východiskem  při

zpracovávání celé této práce. Domnívám se, že nejlépe vyjadřuje ochotu

„být slepý“, pokud se nás situace přímo nedotýká. Je myšlenkou, která

mi pomohla najít ty otázky, na něž bych prostřednictvím své diplomové

práce ráda odpověděla.

Úkolem  práce  je  podívat  se  na  nacismus  prizmatem  sociální

psychologie a práva. Nepůjde zde o zpracování historického exkursu či

blízké zkoumání ideologie jako takové. Tato práce si nebere za cíl zjistit

toho více o nacismu jako o ideologii či o období Druhé světové války,

nýbrž o lidech, jejich rozhodování, ochotě přizpůsobit se, o jejich vlivu

na dějiny a v neposlední řadě o jejich vnímání spravedlnosti.

Do zpracováním tohoto tématu se pouštím s následujícími otázkami,

které se ho v různé míře týkají: Proč se lidé přizpůsobují, i když mají jiný

názor?  Kdo  se  může  stát  autoritou,  kterou  poslechnou?  Za  jakých

podmínek se  přizpůsobíme,  i  když  víme,  že  jde  o  věc,  která  se  příčí

našim morálním zásadám? Jak těžké je vzdorovat? Respektujeme právo, i

když ho nepovažujeme za spravedlivé? Jak se chováme při rozporu mezi

platným právem a naší představou spravedlivého práva? Co posiluje mou

sílu se nepřizpůsobit?

Při hledání odpovědí na tyto otázky budu postupovat od obecného ke

konkrétnímu. Jako podstatné vnímám krátce vymezit nacismus z hlediska

1 KOTRBA,  Štěpán.  Když  přišli  pro  mě,  nebyl  už  nikdo,  kdo  by  se  mohl
ozvat. Britské listy: deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví [online].
2005 [cit. 2016-11-06]. ISSN 1213-1792. Dostupné z: http://blisty.cz/art/24548.html 
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ideologického  i  jeho  časového  zasazení,  abych  tak  určila  základ,  ze

kterého bude celá práce vycházet.

Dále se budu zabývat samotnou konformitou a autoritou. Pouze pokud

jsou  tyto  pojmy vydefinované  a  rozumíme jim,  můžeme se  v hledání

odpovědí posunout dál. U konformity se chci zaměřit především na popis

jejího  fungování,  jaké  mechanismy se  uplatňují,  když  se  lidé  chovají

konformně, a naopak co dává lidem sílu chovat se nonkonformně. Téma

autorit  mě  bude  zajímat  zejména  z hlediska  toho,  kdo  se  může  stát

autoritou a proč autority respektujeme. V obou případech bude pro mě

důležité, po obecnějším úvodu, zasadit poznatky do vztahu s nacismem a

podívat se, jak mohly fungovat právě ve spojení s ním.

Tyto  informace  mi  pomohou  podívat  se  prizmatem  konformity  a

poslušností vůči autoritě i na systém tehdejšího práva. Dnes již víme, že

se  jednalo  o  nespravedlivý,  krutý  právní  systém,  který  nechoval  k

lidským právům ani ten nejmenší respekt. S velkou pravděpodobností to

od určité chvíle věděli lidé i v období Druhé světové války, přesto je něco

přimělo  tento  právní  řád  přijmout  jako  regulativ  jejich  životů,  jako

systém,  kterému  se  jedinec  nevzpírá.  O  motivech  vedoucích  ke

konformitě budu pojednávat už v kapitole předešlé, ale zde bych se ráda

věnovala otázce, zda je vůbec možné, a pokud ano, tak jak, určit hranici,

po jejímž překonání je právo natolik nemorální a nespravedlivé, že se

stává neplatným pro svůj rozpor se základními lidskými právy.

V  neposlední  řadě  bych  se  ráda  věnovala  zamyšlení  nad  přesahy

tohoto tématu do dneška. Vzhledem k aktuální situaci v Evropě je zajisté

na místě věnovat pozornost poznáním získaným z minulosti, které nám

mohou pomoci neopakovat chyby a nesnažit se ze strachu nastolit takový

právní řád, který by základní lidská práva nerespektoval.

V  nedávné  době  byly  německým  Ministerstvem  vnitra  zveřejněny

statistiky potvrzující teorie o zvýšení kriminální činnosti v Německu. Na

rozdíl od těchto teorií ovšem odkrývají, že za zvýšením zločinnosti stojí
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ve skutečnosti němečtí občané.  Oproti roku 2014 byl v roce 2015 počet

rasově motivovaných zločinů téměř dvojnásobný a uprchlíci z Blízkého

východu byly oběťmi. Statistiky zveřejnila politička Petra Pau, která k

nim zároveň dodala: „Udělala jsem to, abych přilákala pozornost lidí.

Nejsem velký fanoušek statistik, ale opravdu věřím, že problémy můžeme

vyřešit jen tehdy, pokud budeme opravdu vědět, co se v naší společnosti

děje.“2

Zaujala mě také aféra týkající se výroků Poláků ohledně uprchlíků na

sociálních  sítích,  konkrétně  na  blogu  s  názvem  „Polské  komentáře

holocaustu“. Tam byly již výše zmíněné výroky graficky vloženy do úst

příslušníků SS na fotografiích z  období  Druhé světové války.3 I  to  je

domnívám se důvod, pro který je nyní více než jindy aktuální odpovědět

si na otázku, jak se dokázat vzepřít většinovému názoru ve vypjaté době.

Celou mou prací  se  bude jistě  prolínat  také  má rodinná  zkušenost,

která byla jedním z důvodů, proč jsem si si pro svou diplomovou práci

vybrala právě téma konformity za druhé světové války. Myslím si, že je

správné  uvést  v  rámci  této  práce  příběh  mého  pradědečka  Ludvíka

Trejbala, který se jako člen družstva Bratrství podílel na protinacistickém

odboji, za což byl Nacisty na podzim roku 1942 popraven. Jeho příběh

ovlivnil  samozřejmě  nejen  můj  náhled  na  možnost  vzepření  se

vnucovanému právnímu systému, ale přinesl mi do života také otázku, na

kterou se budu v rámci této práce snažit najít odpověď. Stojí za to být

hrdinou?

2 BLEIKER, Carla.  Sharp rise in right-wing crime in Germany just  'the tip of the
iceberg'. DW:  Made  for  minds [online].  2016  [cit.  2016-11-06].  Dostupné  z:
http://www.dw.com/en/sharp-rise-in-right-wing-crime-in-germany-just-the-tip-of-
the-iceberg/a-19041652 

3 čt 24. Zlo vzniká z maličkostí: Nenávistné komentáře k migrantům jako paralela k
holocaustu. In: Česká televize [online]. varšava, 2016 [cit. 2016-11-06]. Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1691857-zlo-vznika-z-malickosti-nenavistne-
komentare-k-migrantum-jako-paralela-k-holocaustu 
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2. Rodinná zkušenost

Můj pradědeček Ludvík Trejbal se protinacistického odboje účastnil v

Praze  jako  člen  družstva  Rovnost,  které  bylo  později  sloučeno  s

družstvem  Včela  a  přejmenováno  na  Bratrství4.  Jednalo  se  o

komunistický odboj.

Jeho činnost,  i  vzhledem k jeho profesi,  zahrnovala tzv.  defraudaci

peněz,  kdy  peníze  získané  touto  ilegální  činností  byly  následně

poskytovány vdovám a  sirotkům po  obětech  holocaustu  nebo  zkrátka

lidem, jejichž blízcí byli v koncentračních táborech a oni pro své přežití

potřebovali  alespoň  základní  finanční  prostředky.  Defraudace  byla

samozřejmě  v  období  protektorátu  Čechy a  Morava  stejně  nezákonná

jako  i  předtím  za  první  republiky.  Proto  si  můj  pradědeček  za  tuto

protiprávní činnost opakovaně odpykával i trest ve vězení v Praze.

Mimo  to  se  podílel  na  šíření  protinacistických  tiskovin.  Do  této

činnosti čas od času zaangažoval i mou babičku. Ta jako dítě, byla ročník

1930, nebyla příliš podezřelá.

Postupně  ovšem bylo  odhaleno,  že  jeho  činnost  není  zaměřena  na

obohacení jeho samého a peníze, které defraudací získal, slouží k účelům

odboje. Byl zatčen gestapem a následně poslán do koncentračního tábora.

Tam byl mimo jiné po 40 dní, jak bylo později zjištěno, vězněn v cele

smrti, kde neměl okno, aby nemohl počítat čas, který uplynul. Na konci

pobytu v této cele byl v září roku 1942 popraven.

Má  prababička  utrpěla  psychický  šok  a  musela  být  převezena  do

nervového  sanatoria,  jak  byly  tehdy  psychiatrické  léčebny  často

označovány. Babička sama poté vzpomínala na těžkou dobu, kdy přišla

coby dvanáctiletá do kontaktu s gestapem a věděla, že se nesmí obrátit s

prosbou  o  pomoc  na  nikoho  známého,  aby  jej  nevystavila  stejnému

4 HLADÍKOVÁ,  Dana.  Včela:  od  dělníků  k  miliardáři.  In: SOLIDARITA [online].
2011 [cit. 2016-11-06]. Dostupné z: http://solidarita.socsol.cz/2011/solidarita/vcela-
od-delniku-k-miliardari 
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nebezpečí.

Po nějakou dobu jí vychovávala sestra její maminky. Prababička ani

babička se se smrtí svého muže a otce nikdy nesmířily. Babička o něm

vždy mluvila s velkou úctou a při zmínce o něm i ve stáří plakala.

Pradědeček byl přítomen v metakomunikaci rodiny jako vzor čestnosti

a odvahy. Zároveň však o něm nikdo z mých žijících příbuzných neví

nic, co by z něj činilo obyčejného člověka. Téma jeho smrti i on samotný

byli jakýmsi komunikačním tabu.

Smrt  otce  byla  pro  mou  babičku  traumatem.  Traumatem,  na  jehož

zpracování,  alespoň  pokud  je  mi  známo,  babička  nikdy  s  žádným

odborníkem  nepracovala.  Jak  jsem  již  zmínila,  byl  celý  život  mého

pradědečka tabu. Už jako dítě jsem vnímala, „že se o tom nemluví“, aby

nebyla babička smutná.

Trauma  se,  jak  je  to  běžné,  začalo  znovu  vynořovat  s  postupující

demencí  mé  babičky.  V tu  chvíli  se  rozhodla  sepsat  své  vzpomínky,

dokud si je ještě pamatuje. Mezi nimi byla i zmínka o setkání s gestapem.

Babička začala  spontánně o svém otci  s  několika  členy rodiny znovu

mluvit.

V nedávné době jsem objevila výzkumy, které tvrdí, že ve druhé a třetí

generaci  rodin,  které  přišly  o  své  blízké  během  holocaustu,  si  jejich

členové vybírají taková povolání, která mohou napravit svět, vrátit jej z

jejich  pohledu  do  rovnováhy.  Možná  proto  se  moje  matka  stala

právničkou, teta zdravotní sestřičkou, já jsem psycholožka, sestra lékařka

a sestřenice pomáhá zvířatům.

Babička  s  dědečkem  během  komunistického  režimu  přepisovali

zakázané knihy a moje maminka vzpomíná na noční prohlídky u nich

doma.

Smrt za vlastní ideály je jistě nonkonformním jednáním, jak o tom
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mluví  i  Erich  Fromm:  „Přes  mnohé  ztráty  byla  svoboda vybojována.

Mnozí v těchto bojích zemřeli  v přesvědčení,  že zemřít  v zápase proti

útlaku  je  lepší  než  nesvobodně  žít.  Taková  smrt  byla  nejzazším

uplatněním jejich individuality.“5 

3. Nacismus

Následující část práce poskytne vymezení nacismus tak, jak je chápán

na základě studia odborných zdrojů její autorkou. Jak jsem zmínila již v

úvodu,  není  cílem  této  kapitoly  hluboký  rozbor  nacismu  s  hlediska

politologického či historického. Kapitola by měla být krátkým exkursem

umožňujícím lepší orientaci v tématu samotném.

Na jejím začátku se dotknu definice nacismu samotného a následně se

přes jeho významné opěrné body dostanu k průběhu jeho nastolování s

částečným přesahem již přímo k funkci autorit, strachu a přizpůsobení se

v celém procesu.

 

3.1 Definice

„Mezi odborníky nevládne jednota v tom, co to nacismus byl, resp.

je.“6 Neexistuje tedy jedna jediná správná definice, naopak je nutné se na

problematiku  nacismu  podívat  ze  širší  perspektivy,  jenž  umožní

vytvoření vlastního vnímání nacismu.

Je ovšem  nezbytné hned na počátku uvést, že nacismus je především

ideologií, kde ideologie je chápána jako „výklad světa, jemuž nejde o to

vyložit svět, nýbrž podpořit zájmy té sociální skupiny, která svět vykládá.

Ideologie  je  snaha  podpořit  mocenské  zájmy  vhodnou  manipulací  se

5 FROMM, Erich. Strach ze svobody. Praha: Naše Vojsko, 1993. s. 13. ISBN 80-206-
0290-9. 

6 KLIMEK,  Antonín. 30.1.1933  -  nástup  Hitlera  k  moci:  začátek  konce
Československa. Praha: Havran, 2003. s.76. ISBN 80-86515-28-1. 

10



symboly.  Z  toho  důvodu  pracují  ideologie  často  s  tezemi,  které  stěží

mohou  být  potvrzeny  či  vyvráceny  experimentálně.  Zároveň  obsahují

silný emotivní náboj, který umožňuje mobilizovat kolektivní akci.“7 

Nacismus je politickou ideologií, která je nejsilněji spjata s obdobím

před Druhou světovou válkou a během ní v Německu, s osobou Adolfa

Hitlera a jeho tehdejší diktaturou. Pokud se zaměříme na jeho konkrétní

rysy, nejsilnějšími z nich jsou národností princip a antisemitismus.

Již  od počátku se nacismus lišil  od italského fašismu,  mimo jiné i

důležitostí tématu revize stavu Evropy a uspořádání po skončení První

světové  války,  a  Adolf  Hitler  se  netajil  svými  záměry  týkajícími  se

rozšíření německé říše především východním směrem.8

Jednou  z  možných  cest  definování  nacismu  je  i  jeho  negativní

vymezení ve smyslu pojmenování hnutí a režimů, proti kterým bojoval.

„V  podstatě  je  shodně  chápán  jako  hnutí  totalitářské,  bojující  proti

demokracii,  parlamentarismu,  liberalismu  a  současně  marxistickému

socialismu.“9 Nelze než souhlasit  s  autorem výroku, že na negativním

vymezení nacismu v této podobě existuje shoda více méně napříč celou

odbornou veřejností.

Domnívám se, že samotné negativní vymezení není dostatečným pro

úplné  pochopení  fenoménu  nacismu.  Nacismus  je  odborníky  často

přirovnávám  ke  svému  druhu  náboženství.  Antonín  Klimek  k  tomu

poznamenává následující:  „...označují  fašismus/nacismus jako politické

náboženství, následek ztráty víry na sklonku 19. století. Tezi dokazují též

sklonem nacismu pojímat vůdce coby svého druhu Mesiáše,  vyvolence

Prozřetelnosti,  vytvářet  národní  (místo  náboženské)  pospolitosti

spojované  jedinou  vírou,  což  provázely  rituály  jako  svěcení  vlajek

7 KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004.
s. 177. ISBN 80-86429-39-3. 

8 KUBÁT, Michal  a  Ladislav CABADA. Úvod do studia politické vědy.  2.  Praha:
Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-63-7. 

9 KLIMEK,  Antonín. 30.1.1933  -  nástup  Hitlera  k  moci:  začátek  konce
Československa. Praha: Havran, 2003. s.76. ISBN 80-86515-28-1. 
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dotykem  krvavé  vlajky,  která  provázel  Hitlera  při  nezdařeném  puči,

kultovní uctívání těch, kdo zahynuli v boji za hnutí.“10

S Antonínem Klimkem se v této tezi shoduje i  Milan Petrák,  který

přímo  říká,  že  "totalitní  režimy  minulého  století  by  vůbec  nemohly

vzniknout,  kdyby  se  nedokázaly  stát  předmětem  víry,  víry  hluboké,

oddané a bezpodmínečné – stejné jako je víra v boha."11 Teorie pojímající

nacismus  jako  náboženství,  logicky pracuje  také  s  jeho  vůdcem jako

Mesiášem či Bohem. Dává mu tedy apriori autoritu těchto rolí.

3.2 Vůdce

Samotnému tématu  vůdce  jako autority  se  budu věnovat  v  dalších

kapitolách. Nicméně již zde je potřeba zmínit, že nacistický režim si byl

pozice autority Adolfa Hitlera dobře vědom, pracoval na jejím posílení a

promítal  tzv.  Führerprinzip  do  fungování  celé  země.  „Führerprinzip

nalezl svou konkrétní podobu a proměnil se z ryze teoretického plánu v

institucionální  fakt  –  vytvoření  hiearchicko-autoritativního  systému.

Příklad  proměny  na vrcholu  Říše  se  měl  promítnout  do  všech  úrovní

politicko-administrativní struktury a stanovit přesná pravidla poslušnosti

zdola nahoru podle hiearchické škály. Ta kulminovala ve Führerovi jako

charismatickém vůdci a vrcholném představiteli moci, syntéze a výrazu

vůle  státu  a  národa,  nejvyššího  zřídla  práva  a  základu  i  potvrzení

diktatury nejen funkční, nýbrž i osobní.“12 

10 Ibid s. 77
11 PETRÁK,  Milan. Skrytá  autorita:  iracionalita  a  dav  v  člověku.  Vyd.  1.  Praha:

Dybbuk, 2011. s. 115. ISBN 978-80-7438-053-2. 
12 COLLOTTI, Enzo. Hitler a nacismus. Překlad Josef Hajný. Praha: Columbus, 1996.

s. 47. Edice XX. století. ISBN 80-85928-44-2. 
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3.3 Nástup nacismu

Aktuální  mezinárodní  situace  v  Evropě  způsobená  uspořádáním

mezinárodních  vztahů  po  První  světové  válce  se  stala  výborným

výchozím bodem, o který NSDAP opřela svou propagandu cílenou na

nespravedlivé  postavení  Němců,  hrdého  národa,  který  si  podobné

ponížení nezaslouží.  „Versaillské smlouva byla dohodnuta bez Němců,

což se v Evropě dříve po konfliktech nestávalo, dříve bylo běžné, že došlo

k dohodě mezi vítězným a poraženým subjektem. Tentokrát byl ale obsah

dohodnut  bez  nich  a  Němci  byly  k  podpisu  donuceni  pod  pohrůžkou

války. Vnímaly ji jako vnucenou a ponižující a chtěly se jí zbavit.“13  

Přechod od šesti miliónů nezaměstnaných v lednu 1933, kdy dostal

Hitler k moci, k nulové nezaměstnanosti o pouhé tři roky později, tedy v

roce 1936, přinesl nacismu další příznivce.14 Ty v nastolovaném režimu

viděli  především  východisko  z  aktuální  ekonomické  krize,  která

Německo sužovala a  přinášela  s  sebou i  rozklad společnosti.  „Nástup

národního  socialismu  k  moci  byl  nepochybně  výsledkem  násilnických

postupů NSDAP a politických a společenských sil,  jejichž vzpurnost a

hluboký antidemokratický potenciál uměla interpretovat a sjednotit. Za

svůj  vzestup  však  NSDAP  vděčila  především  procesu  rozkladu

demokratické  republiky,  jíž  zmítala  politická  krize  od  jejího  vzniku.

Daleko  nejdůležitější  roli  ovšem sehrál  rozpad  společnosti  způsobený

paralýzou hospodářství.“15

V období nacismu bylo velmi dobře pracováno s vytvářením na jedné,

ale  i  stíráním rozdílů  mezi  lidmi  na  straně  druhé.  „Zvlášť  působivým

nástrojem v rukou nacistů byla sociální  mzdová nivelizace,  jež  rychle

setřela odstupňování příjmů, poškodila kvalifikované síly, zejména z řad

technické  i  netechnické  inteligence,  a  nápadně  zvýhodnila  síly

13 HAFFNER, Sebastian. Hitlerův vzestup a pád.  1. české vyd. Praha: Naše vojsko,
2009. s. 101. ISBN 978-80-206-1047-8. 

14 Ibid
15 COLLOTTI, Enzo. Hitler a nacismus. Překlad Josef Hajný. Praha: Columbus, 1996.

s. 11. Edice XX. století. ISBN 80-85928-44-2. 
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nekvalifikované,  pomocné a  služebné.  Tato  sociální  demagogie,  stejně

krátkozraká  jako  řešení  nezaměstnanosti,  odpovídala  zaostalým

náladám, podněcovala je, byla vypočtena na získání sympatií početných

složek obyvatelstva, jež byly svým třídním zařazením předurčeny spíše k

postoji proti režimu.“16 

3.4 Antisemitismus

Myšlenka antisemitismu byla s nacismem v Německu spjata již od 20.

let. „Z programu z 24. února 1920 vyplývalo, že tato strana (i ve vztahu k

tradici  ultranacionalistické  pravice)  staví  na  principech  nového,

specificky antisemitského rasismu.“17 Ucelená a  do detailů  promyšlená

koncepce  antisemitismu  bývá  označována  za  jeden  z  ústředních  rysů

nacistické ideologie.18

V mnoha případech se lze dočíst,  že  antisemitismus byl  vyústěním

pouze  vlastních  postojů  Adolfa  Hitlera,  nicméně  „Hitler  se  opravdu

domníval – dokládají to nejen citace z písemných a veřejných prohlášení,

ale  i  soukromé  vzpomínky  na  ústní  poznámky  z  války,  že  svým

antisemitismem  získá  celosvětové  sympatie  pro  německou  věc.  Že  z

německého tématu dokáže udělat  v určitém smyslu téma celého světa.

Vsázel  na  to,  že  antisemitismus  je  rozšířen  po  celé  zeměkouli.  Ale

hitlerovský antisemitismus zaměřený na vyhlazení židovstva neexistoval v

této podobě nikde, s výjimkou východní Evropy, odkud ho načerpal právě

Hitler.“19

16 HAMŠÍK,  Dušan. Hitler:  génius  průměrnosti.  V  Praze:  Malý  princ,  2013.  s.
169. ISBN 978-80-87754-08-5. 

17 COLLOTTI, Enzo. Hitler a nacismus. Překlad Josef Hajný. Praha: Columbus, 1996.
s. 20. Edice XX. století. ISBN 80-85928-44-2. 

18 KUBÁT, Michal  a  Ladislav CABADA. Úvod do studia politické vědy.  2.  Praha:
Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-63-7.

19 HAFFNER, Sebastian. Hitlerův vzestup a pád.  1. české vyd. Praha: Naše vojsko,
2009. s. 141. ISBN 978-80-206-1047-8. 
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3.5 Nacismus a práce s davem

Konec této kapitoly bych ráda věnovala bližšímu zkoumání procesů

používaných nacismem pro práci s davy i obyvateli Německa celkově.

Právě jejich odkrytí nám pomůže blíže porozumět síle autority a na druhé

straně konformitě většině v této konkrétní historické situaci. „Hitlerův

mocenský vzestup byl ve smyslu pravidel většinového volebního systému

legální a ani on, ani Stalin by nebyli mohli udržet pod svou kontrolou

obrovské národy, přestát všechny vnitřní a vnější krize a vypořádat se s

bezpočtem nástrah nemilosrdných vnitrostranických bitev,  pokud by se

nemohli opírat o důvěru mas.“20 

Jak je  zmíněno v předchozím odstavci,  byl  samotný nástup Adolfa

Hitlera a s ním i nacistického totalitního režimu v souladu s tehdejšími

normami volebního práva.  „Několik  dní  po uchvácení  moci  rozhlásilo

okolí  Adolfa Hitlera,  že  se  kancléř  lidu zřekl  svého platu.  Valná část

německého  národa  byla  dojata.  Nekouří,  říkali,  nepije  ani  kapku

alkoholu, nejí maso, žije v skromném domečku v horách, má na sobě vždy

prostou hnědou košili,  nevysedává na banketech a zůstal  po celý svůj

život prostým mužem z dělnického prostředí. Hitler se stává pro německý

národ a snad také sám sobě hrdinou.“21

Nicméně stále není možno říci,  že by nacistický režim podporovala

většina  německých  obyvatel.  Do  budoucna  k  tiché  podpoře  režimu

přispěje nejen ekonomický obrat, ale také strach, se kterým uměl Adolf

Hitler  velmi  dobře  pracovat.  „Charakteristickým  znakem  vzestupu

nacismu v Německu a komunistických hnutí v Evropě po roce 1930 byla

orientace na masu zjevně lhostejných lidí, o než všechny ostatní strany

ztratily  zájem,  neboť  je  považovaly za příliš  apatické či  hloupé a tím

nehodné jakéhokoli zájmu. Výsledkem této politiky bylo, že většinu jejich

členské  základny  tvořili  lidé,  kteří  nebyli  předtím  nikdy  zapojeni  v

20 ARENDT, Hannah. Původ totalitarismu I-III. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1996.
s. 430. ISBN 80-86005-13-5. 

21 HEIDEN, Konrad.  Adolf  Hitler -  cesta k moci.  Praha : ARA ; Kořínek,  2002. s.
239.ISBN 80-968671-9-9 . 
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politickém životě.“22 

K tématu mas jako důležitému činiteli při nástupu nejen nacismu, ale

totalitárních  režimů  obecně  Hannah  Arendtová  dále  dodává:  „Úspěch

totalitních  hnutí  mezi  masami  znamenal  zhroucení  dvou  iluzí

demokratických  zemí  obecně  a  evropských  národních  států  s  jejich

stranickým systémem zvlášť. První iluzí byla představa, že lidé se ve své

většině  aktivně  podílejí  na  řízení  věcí  obecních  a  že  každý  člověk

sympatizuje  se  svou  vlastní  stranou,  popř.  Stranou  někoho  druhého.

Totalitní hnutí ukázala, že většinu v zemi s demokratickou vládou mohou

tvořit politicky neutrální a indiferentní masy, že tedy demokracie může

fungovat podle pravidel, k nimž se aktivně hlásí pouze menšina. Druhou

demokratickou iluzí vyvrácenou totalitním hnutím bylo, že tyto politicky

lhostejné  masy  nejsou  nijak  důležité,  že  jsou  skutečně  neutrální  a

představují  pouze  jakési  amorfní  pozadí,  kulisu  politického  života

národa.“23

Nejen práce s lhostejnými masami, ale i postupné ovládání státního

aparátu upevňovalo postavení nacistického režimu. „Ve všech sektorech

státních  úřadů  se  bez  velkých  problémů,  což  způsoboval  zejména

konformismus mnoha úředníků, zmocňovali klíčových pozic muži strany.

Ovšem  politické  a  společenské  panství  zabezpečovala  nejen  kontrola

úřadů. K monopolu politické a administrativní moci se připojil i monopol

informací, který je základem pro zabezpečení kontroly veřejného mínění

a díky centralizaci pro jednotný tok informací a orientaci masmédií.“24 

Veškeré  oficiální  kanály  přinášející  informace  německým občanům

byly  ovládány  nacistickou  propagandou.  „Cílem  tedy  bylo  formování

nového typu občana (či spíše poddaného), o němž režim rozhodoval, zda

mu  bude  poskytovat  podporu,  nebo  zda  ho  vyloučí  ze  společnosti.“25

22 ARENDT, Hannah. Původ totalitarismu I-III. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1996.
s. 437. ISBN 80-86005-13-5.

23 Ibid s. 430
24 COLLOTTI, Enzo. Hitler a nacismus. Překlad Josef Hajný. Praha: Columbus, 1996.

s. 35. Edice XX. století. ISBN 80-85928-44-2.
25 Ibid s. 50
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Adolf  Hitler  sám se  ve  své  knize  Mein  Kampf  na  téma  propagandy

napsal, že „umění propagandy spočívá právě v tom, že chápe citový svět

představ velké masy a nachází psychologicky správnou formou cestu k

získání pozornosti a poté srdcí této masy“.26

Práce se strachem a zastrašováním měla přimět většinu k pasivitě a

poslušnosti,  což  se  postupem  času  začalo  dařit.27 „Oficiální  zprávy

německých  úřadů  o  náladách  obyvatelstva  naznačovaly,  že  u  většiny

veřejnosti převládla lhostejnost nebo dokonce apatie ke všemu, co se jí

netýkalo.  Jak pokračovala válka,  lidé se stále více soustředili  na svůj

vlastní život.“28 Strach jako využívaný nástroj upevnění nacistické moci

uvádí i další prameny. „Celkově je třeba používání a dávkování teroru v

prvních šesti letech vlády označit za Hitlerův psychologicky mistrovský

výkon. Nejprve vzbudil hrůzu divokými výhrůžkami, pak spustil tísňové

zastrašovací akce, které však přece jen zůstaly trochu za očekáváním, a

potom  postupně  řídil  přechod  k  téměř  normálnímu  stavu,  aniž  by  se

ovšem vzdal teroristických metod, které lidé stále nejasně tušili někde na

pozadí.  Hitler  se  postaral  o  to,  aby  nepřátelsky  naladěná  nebo

vyčkávající většina byla zastrašena, ale ne natolik, že by se vzchopila k

zoufalému odporu. A ještě významnější bylo to, že se mu dařilo poutat

pozornost k více pozitivním činům režimu.“29 

Všechny  výše  vyjmenované  způsoby   vedly  k  tomu,  co  Hannah

Arendtová  nazývá  prvním podstatným krokem k  totalitní  nadvládě,  k

zabití právní osoby v člověku.30

26 MÜLLEROVÁ,  Luisa,  ed. Adolf  Hitler:  Mein  Kampf:  očima  dneška:  rešeršé,
citace,  komentáře.  V  nakl.  KMa  1.  vyd.  [Praha]:  Levné  knihy  KMa,  2007.  s.
113. ISBN 978-80-7309-466-9. 

27 COLLOTTI, Enzo. Hitler a nacismus. Překlad Josef Hajný. Praha: Columbus, 1996.
Edice XX. století. ISBN 80-85928-44-2.

28 HILBERG, Raul. Pachatelé, oběti, diváci: židovská katastrofa 1933-1945. Vyd. 1.
Praha: Argo, 2002. s. 177. ISBN 80-7203-472-3. 

29 HAFFNER, Sebastian. Hitlerův vzestup a pád. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 2009. s.
50. ISBN 978-80-206-1047-8. 

30 ARENDT,  Hannah. Původ  totalitarismu  I-III.  1.  vyd.  Praha:  OIKOYMENH,
1996. ISBN 80-86005-13-5.
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4. Konformita

Dedukční  způsob  popisu  problematik  bude  zachován  i  v  kapitole

věnující  se  konformitě.  Od  definice  jevu  samotného  budu  postupovat

přes  popisy  zásadních  výzkumů  ukazujících  proměnné  ovlivňující

konformní  chování  a  jeho  míru,  a  tyto  budu  provazovat  s  realitou

nacistického  režimu  tak,  aby  nám  pomohly  najít  souvislost  mezi

konformitou,  vzestupem  a  udržením  nacistického  režimu  z  hlediska

psychologie pracující s rozhodováním jedince.

Neustále je třeba mít na paměti, že v rámci této diplomové práce je

konformita velmi silně vnímána ve spojitosti s právním režimem a jeho

konkrétními  zákony.  Tedy  nejen  jako  obecný  fenomén,  ale  také  jako

konformita ve vztahu  k právnímu řádu.

4.1 Definice

Konformitu  je  třeba  vnímat  jako „sociální  vliv,  který  je  výsledkem

setkání s názory většiny nebo většinové části vlastní skupiny“, domníval

se psycholog Eddy Van Avermaet.31 

Jinou,  podrobnější  definici  nabízí  Ivan  Slaměník:  „Konformitou  se

rozumí  změny  chování  nebo  názoru,  které  vznikají  jako  výsledek

skutečného nebo domnělého tlaku jedince, skupiny nebo společnosti. Na

jedince je vyvíjen tlak, aby se choval v souladu s určitými normami a

pravidly,  platnými  pro  určité  situace  nebo  okolnosti.  Konformita  se

vyznačuje tím, že lidé dělají něco, co sami nechtějí a co by nedělali bez

sociálního tlaku.“32

31 VAN AVERMAET, Eddy IN HEWSTONE, Miles, ed. et al. Introduction to social
psychology: a European perspective. Repr. Oxford: Blackwell, 1992. ISBN 0-631-
15164-8. 

32 SLAMĚNÍK, Ivan. Konformita. In: VÝROST, Jozef a SLAMĚNÍK, Ivan. Sociální
psychologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008.Kapitola 19. s. 339. ISBN
978-80-247-1428-8. 
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Elliot Aronson definoval konformitu jako „vlivy,  která mají lidé na

mínění nebo chování druhých“.33

Další z řady definicí popisuje konformitu jako „naši tendenci jít spíše

s lidmi, než s nimi otevřeně nesouhlasit“.34

 Konformitu  není  ovšem  možné  dávat  do  souvislostí  pouze  s  tak

závažnými  situacemi,  jaké  souvisely  s  nacistickou  diktaturou.

Konformita jako jev samotný provází lidstvo odjakživa a projevu se v

mnohem méně závažných situacích každého dne.

Setkáváme se s ní  pokaždé,  kdy nesouhlasíme se zbytkem skupiny.

„Ve chvílích, kdy má jedinec vyjádřit svůj názor a pokud je jeho názor

odlišný od názorů zbývajících členů skupiny, má v podstatě dvě možnosti,

jak jednat. Může se rozhodnout vyjádřit svůj odlišný názor nezávislý na

zbytku  skupiny,  nebo  se  zachovat  konformně  a  vyjádřit  souhlas  se

skupinovým názorem.“35 

V posledních dvou stoletích se fenoménu konformity snaží vědci lépe

porozumět a odhalit principy, na kterých funguje. Pokud se žák ve třídě

stydí  přiznat,  že jako jediný udělal  úkol,  neboť nechce riskovat ztrátu

obliby ve skupině, jedná se o konformitu. Stejně tak je za konformitu

nutno  označit  situaci,  při  které  se  nacistický  voják  ptá  hloučku

přihlížejících,  zda je zde někdo, kdo nesouhlasí  s  tím, že má zastřelit

Žida,  který  porušil  zákon  a  vešel   do  obchodu,  kam je  Židům vstup

zapovězen.

I  přesto,  že  cítíme rozdílnost  situací,  v  obou případech  se  jedná  o

projev téhož fenoménu - konformity. Její principy jsou v obou případech

stejné,  pouze  intenzita  jednotlivých  proměnných  se  liší.  „Strach  z

33 ARONSON, Elliot. The social animal. 6. Ed. New York: W.H. Freeman, 1992. s. 6.
A Series of Books in Psychology. 

34 HAYES, Nicky. Foundations of psychology: an introductory text. 1st ed. London:
Routledge, 1994. s. 516. ISBN 0-415-01560-X. 

35 KRECH,  David, CRUTCHFIELD,  Richard  S.  a BALLACHEY,  Egerton
L. Individual in Society: A Textbook of Social Psychology. New York: McGraw-Hill
Book Co., 1962. s. 506 
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odmítnutí, když chceme být přijati, může podlomit iniciativu a ochromit

osobní  autonomii.  Může změnit  lvy  salónů ve stydící  se introverty.  Ta

strašná představa být  vhozen do skupiny oni  může některé lidi  vést  k

tomu udělat prakticky cokoliv, aby se takovému odmítnutí vyhnuli.“36  

Je mnoho způsobů, kterými se konformita projevuje navenek, a ty je

třeba brát v úvahu při jejím posuzování. „Konformita se může projevit

jen verbálně jako souhlas či podpora jistému stanovisku, ale nemusí se

projevit v chování, skupina např. odsoudí nějakého člověka (a rozhodne

se  ho  fyzicky  potrestat)  nebo  nějaké  ideje  (a  rozhodne  se  proti  nim

protestovat), ale přes nátlak se těchto aktů již dotyčný jedinec nezúčastní.

Konformita  může  mít  ovšem  také  opačnou  podobu,  kdy  se  vyžaduje

mlčení  (nevyjádření  názoru)  nebo  bránění  v jednání  (ignorování

požadavku na chování vyjadřující podporu nějakým idejím).“37 

Stejně  jako  se  konformita  může  behaviorálně  projevovat  různými

způsoby,  i  tlak,  který  skupina  vyvíjí  může  mít  různé  podoby.  „Tlak

skupiny  nemusí  být  explicitně  vyjádřen,  skupina  nemusí  jednotlivci

otevřeně hrozit nebo ho nutit. Tlak může být neviditelný, je jím samotná

existence  skupinového  soudu  nebo  jednání,  které  jedinec  vnímá  jako

odlišného od svého, na něj může vyvíjet tlak, tlak vzniká ze strachu, že se

zmýlím, že budu mimo.“38

Konformita je vnímána jako určitá nevyhnutelnost a do jisté míry i

prostředek zajištění  přežití  a  evoluce  samotné.  „Jedinci  žijící  ve  stálé

sociální skupině musejí sladit své osobní potřeby s potřebami skupiny,

snížit  možnost  vzájemných  srážek.  Stabilita  skupiny  obvykle  zvyšuje

pravděpodobnost přežití a rozmnožování jejích členů, zvyšuje tedy jejich

36 ZIMBARDO, Philip. The Lucifer Effect: How Good People Turn To Evil [ebook].
Londýn: Rider, 2007 [cit. 2016-11-06]. ISBN 9781446759188. 

37 SLAMĚNÍK, Ivan. Konformita. In: VÝROST, Jozef a SLAMĚNÍK, Ivan. Sociální
psychologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008.Kapitola 19. s. 339. ISBN
978-80-247-1428-8. 

38 KRECH,  David, CRUTCHFIELD,  Richard  S.  a BALLACHEY,  Egerton
L. Individual in Society: A Textbook of Social Psychology. New York: McGraw-Hill
Book Co., 1962. s. 506 
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biologickou zdatnost.“39

Nelze  ovšem konformitu  vnímat  jako jednotný  fenomén,  i  ona  má

různé úrovně. Ty přirozeně vyplývají, jak z jejího výše zmíněného účelu

přežití,  tak  ze  schopnosti  skupiny  tlak  zacílit  takovým způsobem,  že

dokáže změnit mé vlastní přesvědčení. Změna vlastního přesvědčení, kdy

mé chování je v souladu s tím, co si myslím, i když  před setkáním se

skupinovým tlakem byl můj názor jiný, se nazývá akceptace. Akceptace

bývá  také  pro  změnu  vnitřního  přesvědčení  nazývána  vnitřní

konformitou. 

Oproti  ní  vnímáme  vyhovění  a  ještě  silněji  pak  poslušnost.  O

vyhovění mluvíme v situaci, kdy jedinec změní své chování na základě

přímé žádosti jiného člověka. Poslušnost je pak spjata přímo s příkazem

či nařízením, které může být i v přímém rozporu s morálními zásadami a

svědomím jedince. V takových případech hovoříme o vnější konformitě.

Člověk se sice navenek chová konformně, ale vnitřně s tímto chováním

nesouhlasí.40

4.2 Základní principy konformity

Tato  podkapitola  nám  slouží  k  lepšímu  porozumění  jednotlivým

principům  a  proměnným.  Ty  pak  v  následujících  podkapitolách

konfrontujeme se situací během nacistické diktatury. Bude mít možnost

lépe porozumět konformním projevům chování v dané době a specifické

společenské situaci.

Principy, na kterých konformita stojí, jsem se rozhodla zkoumat skrze

základní psychologické experimenty, které na toto téma proběhly. Právě

ony nejlépe vysvětlí jednotlivé principy konformního chování. Vyplývají

39 KOUKOLÍK, František. Zvíře politické: eseje o lidské nátuře. 1. vyd. Praha: Galén,
2012. s. 13. ISBN 978-80-7262-890-2. 

40 SLAMĚNÍK, Ivan. Konformita. In: VÝROST, Jozef a SLAMĚNÍK, Ivan. Sociální
psychologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. Kapitola 19. ISBN 978-
80-247-1428-8. 
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z nich i proměnné, které v reálném životě ovlivňují míru konformního

chování.

Muzafer Sherif stál se svým výzkumem na počátku hlavního zájmu o

téma konformity jako takové. K zájmu o téma ho přivedl vlastní smíšený

původ, díky němuž se začal blíže zajímat o vliv kulturního prostředí a

tlaku jeho pravidel na jedince.41 

Výzkum byl založený na tzv. autokinetickém efektu. Proband sám v

temné místnosti pozoroval světelný bod a měl určit rozsah jeho pohybu,

který  byl  ve  skutečnosti  vyvolán  právě  zmíněným  autokinetickým

efektem. Tato situace se několikrát opakovala. Druhý, třetí a čtvrtý den

byl stejné situaci vystaven ve společnosti dalších dvou probandů, kteří již

měli  vytvořený  vlastní  názor.  Pokud  byly  názory  rozdílné,  během

společně stráveného času došlo k jejich unifikaci.42

Výzkum samotný měl jednoduchý design a nepracoval na rozdíl od

dalších  s  prvkem přítomnosti  autority,  ani  s  uměle  vyvinutým tlakem

skupiny.  Přesto  popsal  dva  základní  principy  uplatňující  se  v  rámci

konformity,  a to  tendenci lidí  orientovat se podle ostatních, pokud si

nejsou  vlastním  názorem/výsledkem  jistí,  a  v  druhém  případě  pak

tendenci konvergence skupiny ke společnému názoru.

Potřeba  hledat  oporu  v  názoru  druhých,  pokud  si  sami  tím  svým

nejsme jisti nebo nedokážeme situaci posoudit,  jak tomu bylo ve výše

popsaném pokusu Muzafera Sherifa, je pochopitelná a přijatelná. Méně

přijatelné pak pro nás je, že jsme ochotni přijmout názory ostatních, které

jsou  evidentně  špatné.   A to  nejen,  pokud  jde  o  vyjádření  na  úrovni

filozofické, kde se naše posouzení dobrého a špatného může lišit. Stejně

se chováme i v případech, kdy je názor ostatních v rozporu s realitou, s

fyzikálními jevy, které nás obklopují.

Tímto na první pohled paradoxem, se ve svých výzkumech zabýval

41 Ibid
42 Ibid
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Solomon Asch.  Právě  jeho výzkumy,  kterými  dále  rozvíjel  poznávání

fenoménu konformity, poskytují první odpovědi na otázku, jak je možné,

že  lidé  navenek  souhlasí  s  režimem,  který  odporuje  jejich  vnitřnímu

přesvědčení.

Solomon Asch ve svém výzkumu pracoval se skupinou kontrolní a

experimentální. Úkolem účastníků experimentu bylo rozhodnout, která ze

tří kontrolních čar má stejnou délku jako předloha. Nešlo o složitý úkol a

jedna  z  kontrolních  čar  byla  vždy  stejně  dlouhá  jako  předloha.  V

kontrolní skupině, kde každý z probandů posuzoval úkoly sám, udělali

chybu pouze dva z nich. Během celého pokusu jeden jednu a druhý dvě

chyby.  V  experimentální  skupině  byly  podmínky  jiné.  Probandi

odpovídali nahlas v rámci sedmičlenné skupiny, a to předposlední. V celé

skupině byla pouze jedna naivní osoba, zbylých šest osob bylo asistenty

experimentátora.  Ti  odpovídali  jednotně.  Výzkum  přinesl  zásadní

poznatek.  V kontrolní  skupině  odpovídalo  správně  95%  účastníků,  v

experimentální  pouze  25% probandů neudělalo  během pokusů žádnou

chybu.43 

Po  skončení  pokusu  lidé  popisovali,  jak  nepříjemné  pro  ně  bylo

podlehnout  tlaku  skupiny  a  říci  stejnou  odpověď  jako  její  ostatní

členové.44 Nepříjemné  pocity,  o  kterých  probandi  mluvili,  stejně  jako

třeba  pocení  a  pocit  napětí,  jsou  dokladem  vnitřního  konfliktu  mezi

pravdou, jak ji vidím já a tlakem jednotného chování skupiny. Pokud se

nad  celou  situací  zamýšlíme  z  pohledu  konformity  v  době  nacismu,

představuje  pro  nás  právě  tato  výpověď probadů  výzkumu Solomona

Asche  nové  prizma,  kterým  konformní  chování  v  konkrétní  době

nahlížíme. Jestliže lidé prožívají takovéto nepříjemné pocity a opravdový

vnitřní konflikt v relativně bezpečné výzkumné situaci, kdy nic neriskují,

co je pak zapotřebí k tomu, abychom se zachovali nekonformně v situaci,

43 VAN AVERMAET, Eddy. In: HEWSTONE, Miles, ed. et al. Introduction to social
psychology: a European perspective. Repr. Oxford: Blackwell, 1992. ISBN 0-631-
15164-8

44 SLAMĚNÍK, Ivan. Konformita. In: VÝROST, Jozef a SLAMĚNÍK, Ivan. Sociální
psychologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008.Kapitola 19. ISBN 978-80-
247-1428-8. 
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kdy riskujeme svou svobodu, svůj život a často i život celé své rodiny?

Skupinový  tlak,  ať  už  vyjádřený  nebo  nevyjádřený,  je  jedním  ze

základních předpokladů konformity. Pro lepší pochopení situace v období

nacistické totality je třeba si uvědomit, jak výrazný a těžký takový tlak je

i v objektivně nevýznamných oblastech jakými jsou móda nebo poslech

kapel, které nejsou momentálně ve skupině oblíbené. Teprve ve chvíli,

kdy si uvědomíme, jak těžké je pro každého jedince podobnému tlaku

vzdorovat  v  běžných  každodenních  situacích,  můžeme  se  pokusit

porozumět síle takového tlaku v situaci extrémně vypjaté.

Fungování  konformního chování  je,  jak vyplývá  z  výše  popsaných

výzkumů, postaveno na sycení  dvou základních potřeb – potřeby mít

pravdu  a  potřeby  být  oblíben.  Z  nich  vyplývají  dva  základní  vlivy

působící v oblasti konformity – normativní a informační sociální vliv.45

„V případě informačního sociálního vlivu jsme konformní, protože si

sami nejsme jisti tím, jak vnímat a interpretovat danou situaci. Uplatňuje

se  hlavně  v  nejasných  situacích,  kdy  si  lidé  nejsou  jisti  svým

rozhodnutím. Ve výsledku dochází k internalizaci rozhodnutí.“46 

S  potřebou být  oblíben je  spojen normativní  sociální  vliv.  Ten „se

vyskytuje  v  situacích,  kdy  se  člověk  obává  ztráty  obliby,  nebo  chce

dosáhnout uznání a obliby ostatních“.47

Proměnnými ovlivňujícími sociální  tlak,  který může být  na jedince

vyvíjen se v neposlední řadě zabýval i americký psycholog Bibb Latané.

Ten  svou  teorii  sociální  vlivu  vysvětluje  na  příkladu  žárovek,  které

ozařují cíl.48

45 Ibid
46 GÁLIK,  Stanislav. Psychologie  přesvědčování.  1.  vyd.  Praha:  Grada,  2012.

s.54. ISBN 978-80-247-4247-2. 
47 SLAMĚNÍK, Ivan. Konformita. In: VÝROST, Jozef a SLAMĚNÍK, Ivan. Sociální

psychologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. Kapitola 19. s. 344. ISBN
978-80-247-1428-8. 

48 HAYES, Nicky. Foundations of psychology: an introductory text. 1st ed. London:
Routledge, 1994. 16, ISBN 0-415-01560-X.
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„Předpokládám, že  pokud určitý  počet  sociálních  zdrojů působí  na

jednotlivce jako cíl, pak velikost vlivu, kterou cíl pociťuje, by měla být

multiplikativní funkcí síly,  bezprostřednosti a počtu zdrojů. Silou myslím

význačnost, důležitost nebo intenzitu, kterou zdrojům cíl dává – většinou

to bude determinováno takovými proměnnými, jakými jsou status zdroje,

jeho věk,  socio-ekonomický status  a především vztah s,  nebo budoucí

nadřazenost  nad,  cílem.  Bezprostředností  myslím  blízkost  v  prostoru

nebo čase a absenci intervenujících bariér a filtrů. Počtem myslím to,

kolik lidí zde bylo.“49 

V neposlední řadě je v souvislosti s vymezením příčin konformního

jednání nutné zmínit práci Ericha Fromma. Ten viděl konformní chování

jako  jednu  z  forem  nekonstruktivního  vyrovnávání  se  s  osamělostí,

kterou lidem do života přináší stále větší míra svobody.50

„Jakmile se rozpadnou primární vazby, jež jedinci poskytovaly jistotu,

jakmile jedinec stane vůči vnějšímu světu tváří v tvář sám jako úplně

oddělená veličina, otevírají se mu dvě cesty, jak uniknout nesnesitelnému

stavu  bezmocnosti  a  osamělosti.  Jednou  cestou  může  postoupit  k

"pozitivní svobodě'" může se dobrovolně spojit se světem v lásce a práci,

v  opravdovém  vyjádření  svých  citových,  smyslových  a  rozumových

schopností;  může se tak opět sjednotit s lidstvem, přírodou i  se sebou

samým, aniž se současně vzdá nezávislosti a integrity svého jedinečného

JÁ. Druhá cesta, která se před ním otevírá, ho vede k tomu, aby se vzdal

své svobody a aby se snažil uniknout své. osamělosti, tím, že se vyhne

propasti,  jež  se  rozevřela  mezi  jeho  individuálním  já  a  světem.  Tato

druha  cesta  ho  nikdy  znovu  nesjednotí  se  světem  tak,  jak  s  ním  byl

spřízněný předtím, než se z něho vynořil jako "individuum", protože jeho

vydělení  z  něho je nezvratné;  je to  únik z  nesnesitelné situace,  jež by

mohla učinit život nesnesitelným, kdyby se prodloužila.  Pro tuto cestu

49 LATANÉ, Bibb. The Psychology of Social Impact. American Psychologist [online].
1981, 36(4),  s.  343  -  356  [cit.  2016-11-06].  Dostupné  z:
http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.36.4.343 

50 MIKŠÍK,  Oldřich. Psychologické  teorie  osobnosti.  2.  přeprac.  vyd.  Praha:
Karolinum, 2007. s. 111. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-
246-1312-3. 
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úniku je příznačný nutkavý tlak, jako tomu je u každého útěku před

hrozící  panikou; vyznačuje  se  také tím že se  člověk víceméně úplně

vzdá individuality a integrity svého JÁ. Není proto řešením vedoucím ke

štěstí a pozitivní svobodě. Je to v podstatě řešení, s nímž se setkáváme, u

neurotických  jevů.  Zmírňuje  nesnesitelnou  úzkost  a  umožňuje  žít

vyhnutím se panice, avšak problém, který leží pod povrchem, neřeší a za

to platí způsobem života, jenž se skládá často jen z automatických nebo

nutkavě nátlakových činností.“51

Ona zmiňovaná druhá cesta má tři možnosti řešení, a to autoritářství,

destruktivismus  a  automat  konformity.  O  posledním  zmíněném  Erich

Fromm říká, že „tento zvláštní mechanismus je řešením vyhledávaným

většinou normálncíh lidí v moderní společnosti. Abych to vyjádřil krátce:

Jedinec přestane být sám sebou, vnitřně si osvojí model osobnosti, který

mu nabízí kulturní vzory, a proto se stane přesně takový, jako jsou ostatní

a jako to od něho očekávají. Rozpor mezi "JÁ" a světem zmizí a s ním

vědomý  strach   z osamělosti  a  bezmocnosti.  Tento  mechanismus  lze

srovnat s ochranným zbarvením, jež na sebe berou někteří živočichové.

Podobají se svému okolí tak, že je od něho lze jen těžko rozeznat. Člověk,

který  se  vzdá  své  individuality  a  stává  se  automatem,  totožným  s

milióny jiných automatů kolem něho, se nemusí cítit  osaměle,  natož

pociťovat něco jako úzkost. Cena, kterou za to platí, je však vysoká; je

to ztráta vlastního JÁ.“52 

4.3 Konformita a zlo

Pojmenování  základní  proměnných ovlivňujících  míru  konformního

chování  nám umožňuje  zkoumat  celý  fenomén  dál,  a  to  konkrétně  v

souvislosti se zlem. Tedy podívat se na konformitu nejen jako na obecnou

problematiku, ale konfrontovat lidskou přirozenost chovat se za určitých

51 FROMM, Erich. Strach ze svobody. Praha: Naše Vojsko, 1993. s. 78 - 79. ISBN 80-
206-0290-9. 

52 Ibid s. 100 - 101. 
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podmínek konformně s vnitřní hranicínaší morálky určující dobro a zlo.

Výzkumy zabývající se tímto střetem jsou s tématem mé diplomové

práce spojeny ještě blíže než obecné výzkumy konformity. Ty je potřeba

uvést,  abychom  si  byli  vědomi  základních  mechanismů  ovlivňujících

konformní chování a mohli je následně použít k vysvětlení konformního

chování v konkrétních situacích. Nicméně pod obecnou kategorii, kterou

jsem se rozhodla označit pojmem zlo, lze jistě podřadit i nacismus.

Výše  již  bylo  popsáno,  jaké  pocity  zažívali  probandi  Aschova

výzkumu ve chvílích, kdy podlehli skupinovému tlaku. A to i přesto, že

se jednalo o situaci  více méně morálně neutrální.  Je  zjevné,  že tvrdit

nepravdu pouze na základě společenského tlaku je situací hodnocenou

většinou  probandů  negativně.  Nicméně  nejedná  se  o  velmi  závažné

porušení vlastních morálních zásad, už vůbec ne o takové, které by mělo

potenciál narušení integrity vlastní osobnosti.

V následující části se budu věnovat zejména popisu a závěrům dvou

nejzásadnějších  pokusů  na  toto  téma.  Výzkumu  Stanleyho  Milgrama,

který  byl  účastníkům  prezentován  jako  výzkum  týkající  se  učení  a

vylepšování  paměti,  a  Stanfordský vězeňský experiment.  Oba zároveň

vnášejí  do  prostředí  zkoumání  konformity  téma  autority  a  s  ní  i

poslušnosti vůči ní, o které jsem se zmínila již v rámci definice samotné

konformity.

„Většina  z  nás  ráda  podléhá  iluzi,  že  existuje  nějaká  nepropustná

hranice,  které  odděluje  ty  zlé  lidi  od  nás  dobrých.“53 Výrok  z  knihy

Philipa Zimbarda sám o sobě dává jasně najevo, že tomu tak není.  V

našem reálném světě žádná podobná hranice, zeď, nebo jakkoliv jinak

bychom to nazvali, neexistuje.

„Mým posláním jakožto  psychologa bylo  porozumět  lépe  tomu,  jak

může být  kdokoliv  z  nás  získán ke  zlým skutkům, které zbavují  lidské

53 ZIMBARDO,  Philip  G., FIALA,  Jiří,  ed.  a KLICPEROVÁ-BAKER,  Martina,
ed. Moc a zlo: sociálně psychologický pohled na svět. Břeclav: Moraviapress, 2005.
s. 41. ISBN 80-86181-80-4. 
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bytosti jejich důstojnosti, lidskosti a života. A tak jsem vždy začínal své

analýzy  všech druhů antisociálního  chování,  i  ty  nejhrůznější  případy

zla, otázkou: Co by mne mohlo přimět udělat totéž?“54

Pouhý začátek jedné ze Zimbardových knih nám ukazuje, jaké jsou

některé z výsledků výzkumů jeho i jeho kolegů. Každý z nás má v sobě

potenciál  překročit  vlastní  morální  hranice  a  podílet  se  na  takových

činech,  jakými  byl  provoz  koncentračních  táborů.  Vše  záleží  na

okolnostech  jakým  jsme  vystaveni.  Proto  je  zkoumání  konformního

chování a porozumění ovlivňujících proměnných základem, který nám

spolu  s  mnoha  dalšími  znalostmi  může  pomoci  neopakovat  podobné

situace. Nebo alespoň identifikovat sám u sebe chvíli, kdy se tato hranice

blíží, a s touto reflexí pak dále nakládat.

4.3.1 Milgramův experiment

Stanley Milgram se snažil najít odpověď na otázku, jak bylo možné

vyvražďování  Židů  jen  proto,  že  se  pro  něj  několik  málo  jedinců

rozhodlo.  Jeho  výzkumy  tak  byly  v  přímém  vztahu  s  tím,  čeho  byl

svědkem během Druhé světové války. To jej vedlo k bližšímu zkoumání

poslušnosti vůči autoritě a konformního chování vůbec. „Je spolehlivě

prokázáno,  že  mezi  lety  1939  a  1945  byly  na  příkaz  systematicky

vyvražděny  miliony  nevinných  lidí.  Byly  zbudovány  plynové  komory,

koncentrační  tábory byly  hlídány,  denní  kvóty mrtvých byly  plněny se

stejnou efektivitou s jakou se vyrábějí spotřebiče. Tato nelidská politika

se mohla zrodit v hlavě jediného člověka, ale v takovém měřítku mohla

být vykonávána pouze tehdy, pokud velké množství lidí poslouchalo.“55

Ve  své  knize  Poslušnost  k  autoritě56 podrobně  popisuje  svůj

experiment, který byl následně v malých obměnách zopakován na dalších

54 Ibid
55 MILGRAM, Stanley. Obedience to authority: an experimental view. 1st harper pbk.

publ. New York: HarperPerennial, 1975.  s.1. ISBN 0-06-131983-X. 
56 Ibid
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univerzitách  na  mnoha  dalších  účastnících.  Celý  experiment  byl  pro

účastníky  obyčejným  experimentem  zaměřeným  na  účinnost  trestů  v

procesu učení.

„Účastníky  Milgramových  experimentů  byli  obyčejní  lidé,  kteří

zareagovali na výzvu v místních novinách. Po příjezdu byli představeni

ostatními  dobrovolníkům,  což  byli  ve  skutečnosti  spolupracovníci

experimentátora.  Bylo  jim řečeno,  že  se  jedná o výzkum učení  a  byli

požádání, aby si vylosovali, zda budou hrát roli učiteli či studenta. Ve

skutečnosti  bylo  losování  ovlivněno  a  účastníci  výzkumu  si  pokaždé

vylosovali roli učitele.“57

V zásadě probíhal celý experiment tak, že učitel – tedy naivní subjekt

– byl instruován tak, aby žákovi – spolupracovníkovi experimentátora –

dal elektrický šok pokaždé, kdy udělá v učení chybu. Žáci, jak již bylo

zmíněno,  byli  ve skutečnosti  spolupracovníci  experimentátora,  herci.  I

když  učitel  udělil  jako  trest  elektrický  šok,  žák  ve  skutečnosti  šok

nedostal, pouze byla puštěna dříve připravená nahrávka reakce na různou

intenzitu elektrických šoků. V základní  modifikaci experimentu nebyli

učitel a žák ve stejné místnosti, nýbrž byli odděleni stěnou. Učitelé byli

před  začátkem  celého  výzkumu  obeznámeni  s  tím,  jaká  hladina

elektrického šoku může být pro člověka potenciálně nebezpečná, a jaká

by již mohla být dávkou smrtelnou.58 

Pro  náš  účel  není  nezbytné  popisovat  dopodrobna  průběh  celého

výzkumu.  Důležité  jsou  zejména  jeho  výsledky.  I  přes  předchozí

upozornění a nářek a prosby žáka, pokračovalo 65% probandů až na

hranici 450V, nikdo v tomto experimentu neprojevil žádost jej ukončit

až do hladiny uděleného šoku 300V.59 450V již znamená smrt člověka,

300V je považováno za nebezpečný zásah elektrickým proudem.

57 HAYES, Nicky. Foundations of psychology: an introductory text. 1st ed. London:
Routledge, 1994. s. 522. ISBN 0-415-01560-X.

58 MILGRAM, Stanley. Obedience to authority: an experimental view. 1st harper pbk.
publ. New York: HarperPerennial, 1975. ISBN 0-06-131983-X. 

59 Ibid
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K Milgramovým experimentům a jejich závěrům se vyjádřil i Philip

Zimbardo. „Data dokládají krajní poddajnost lidské přirozenosti, téměř

každý z nás by mohl být naprosto poslušný a téměř každý z nás by mohl

odolávat  tlaku  autority.  Vše  závisí  na  situačních  proměnných,  které

zaváděl  v každém z pokusů. Ukázal,  že poddajnost  může vzrůst  až na

90% lidí, kteří dosáhli maxima 450 voltů u učící se oběti, nebo může být

snížena pod 10% na prosté poslušnosti – zavedením jedné proměnné do

způsobu poslušnosti.  Chcete  maximální  poslušnost? Vytvořte  sociální

vzory poddajnosti, v nichž účastníci budou pozorovat sobě podobné lidi,

kteří  se  chovají  poslušně.  Chcete,  aby  lidé  odolávali  tlaku autority?

Vytvořte sociální vzory s lidmi jimi podobnými, kteří se bouří.“60

Milgramovy  experimenty  byly  následně  jím  samotným  dále

variovány. „Při jedné z variací základního výzkumu nebyl subjekt přímo

tím,  kdo  uděloval elektrický  šok,  nýbrž  zajišťoval  podpůrnou  činnost

(opravoval test) předtím, než někdo jiný zmáčkl tlačítko. V této situaci 37

ze 40 dospělých z oblasti New Haven pokračovalo s udělováním tretsů až

na  nejvyšší  možný.  Své  chování  omlouvali  tím,  že  skutečnou

zodpovědnost  nese  ten,  kdo  zmáčknul  knoflík.  To  ilustruje  typicky

nebezpečnou  situaci  ve  společnosti,  kdy  je  psychologicky  snazší

ignorovat  zodpovědnost  pokud  je  člověk  pouze  zprostředkovatelem,

součástí řetězu kruté akce, ale je daleko od jejích konečných důsledků.

Dokonce  i  Adolf  Eichmann byl  zhnusený,  když  projížděl  koncentrační

tábory.  Aby  se  stal  součástí  vraždy,  musel  pouze  sedět  za  stolem   a

vypořádat se s papíry. Ve stejný čas muži, kteří skutečně pouštěli Cyclon-

B do plynových komor byli schopni ospravedlnit své chování na základě

toho,  že  se  pouze  řídí  rozkazy  nadřízených.  Právě  kvůli  fragmentaci

lidského jednání není ten, kdo rozhoduje o akci, přímo konfrotován jejími

důsledky.“61

60 ZIMBARDO,  Philip  G., FIALA,  Jiří,  ed.  a KLICPEROVÁ-BAKER,  Martina,
ed. Moc a zlo: sociálně psychologický pohled na svět. Břeclav: Moraviapress, 2005.
s. 43. ISBN 80-86181-80-4.

61 MILGRAM, Stanley. Obedience to authority: an experimental view. 1st harper pbk.
publ. New York: HarperPerennial, 1975. s. 10 – 11. ISBN 0-06-131983-X. 
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4.3.2 Stanfordský vězeňský experiment

Velmi zajímavým je pro naše zkoumání i experiment, který byl v roce

1971  realizován  pod  vedením  Philipa  Zimbarda.  Ten  sleduje  přímé

podílení  se  na  týrání  a  dehumanizování  vězňů.  V  případě  tohoto

experimentu  je  chování  probandů  o  to  více  alarmující,  že  zde  nebyla

přítomna autorita, která by je k podobnému násilnému chování vybízela.

Ze  zřejmých  důvodů  musel  být  experiment  po  šesti  dnech  trvání

předčasně ukončen.62 Stejně jako experimenty Stanleyho Milgrama nelze

ani Zimbradův pokus z etických důvodů opakovat.

Účastníky  výzkumu  byli  i  v  tomto  případě  dobrovolníci,  kteří  se

přihlásili  na  inzerát  uveřejněný  v  místních  novinách.  Za  účast  ve

výzkumu jim byla nabídnuta finanční odměna.63

„Více  než  70  lidí,  kteří  na  výzvu  odpověděli,  bylo  podrobeno

diagnostickému  rozhovoru  a  testu  osobnosti  k  vyloučení  kandidátů  s

psychickými problémy, medicínsky nezpůsobilých nebo těch se zločinnou

historií  či  předchozí  závislostí.  Zbylo tak 24 studentů vysokých škol z

USA a Kanady. Studie vězeňského života tak začínala se běžnou skupinou

zdravých,  inteligentních  mužů  ze  střední  třídy.  Tito  muži  byli  pod

dohledem rozděleni do dvou skupin hodem mincí. Polovina z nich byla

náhodně označena jako dozorci, zbylí jako vězni.“64 Popis výzkumného

vzorku považuji v tomto konkrétním případě za více než nutný, neboť

dokládá,  že  všeho,  co  se  během  celého  experimentu  odehrávalo  se

dopustili psychicky i fyzicky zdraví lidé bez předchozích zkušeností  z

vězení.

Pro experiment byla vystavěna replika vězení, do kterého byli vězni

převezeni s páskami na očích, následně jim bylo přiděleno identifikační

62 Setting  up. Stanford  Prison  Experiment [online].  [cit.  2016-11-06].  Dostupné  z:
http://www.prisonexp.org/setting-up 

63 ZIMBARDO, Philip. The Lucifer Effect: How Good People Turn To Evil [ebook].
Londýn: Rider, 2007 [cit. 2016-11-06]. ISBN 9781446759188. 

64 Setting  up. Stanford  Prison  Experiment [online].  [cit.  2016-11-06].  Dostupné  z:
http://www.prisonexp.org/setting-up 
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číslo a nesměli být nadále oslovováni svými jmény. Byli navlečeni do

šatů podobných oněm erárním v nemocnicích bez možnosti mít jakékoliv

spodní  prádlo,  na  pravý kotník  jim byl  umístěn  řetěz.  Místo  oholení,

které  je  ve  věznicích  běžné,  jim  byla  na  hlavu  navlečena  dámská

nylonová  punčocha.  Uniformu  obsahující  mimo  jiné  i  sluneční  brýle

dostali  také  dozorci.  Tento  proces  zde  popisuji  proto,  že  byl  důležitý

nejen  z  hlediska  ponížení  vězňů,  ale  i  pro  vytvoření  určitého  pocitu

anonymity. Philip Zimbardo sám pak napsal, že „anonymita nemusí být

vyvolávána pouze maskami, ale také způsobem, jakým nás ostatní v dané

situaci  vnímají.  Pokud  nejsem  ostatními  vnímán  jako  unikátní

jednotlivec, ale systém nás zprocesuje pouze jako indiferentní ostatní,

naše existence je ignorována a cítíme se anonymní. Pocit nedostatku

osobní identifikace může vést k antisociálnímu chování.“65

Úkolem dozorců bylo v průběhu celého experimentu udržet ve věznici

pořádek a zároveň jim bylo zakázáno používat fyzické tresty. Již druhý

den nicméně vypukla vzpoura vězňů. Ta byla potlačena pouze díky tomu,

že  ve  vězení  byli  přítomni  najednou  jak  strážci  z  noční,  tak  i  denní

směny. Měli  pocit,  že s mírným přístupem se jim nepodaří  ve věznici

udržet  pořádek.  K  potlačení  povstání  použili  hasící  přístroje,  jimiž

vyhnali vězně zabarikádované v celách. Těm pak byly za trest odebrány

postele a museli  ve vězení  pobývat  nazí.  V té  době se zrodil  i  nápad

strategie psychického nátlaku, který měl udržet vězně poslušné66.

V nás následujících dnech se atmosféra ještě zhoršila, vězni byli nejen

nuceni spát pouze na chladné podlaze, zároveň jim byl omezen přístup k

hygieně, byli nuceni se svlékat a byli sexuálně ponižováni, fyzické tresty

byly stále častější. Dva vězni byli experiment nuceni ukončit z důvodu

extrémní  stresově-emoční  reakce.  Celý  experiment  byl,  jak  jsem  již

uvedla, pro svou krutost ukončen šestý den.67

65 ZIMBARDO, Philip. The Lucifer Effect: How Good People Turn To Evil [ebook].
Londýn: Rider, 2007 [cit. 2016-11-06]. ISBN 9781446759188. 

66 Rebellion. Stanford  Prison  Experiment [online].  [cit.  2016-11-06].  Dostupné  z:
http://www.prisonexp.org/rebellion

67 ZIMBARDO, Philip. The Lucifer Effect: How Good People Turn To Evil [ebook].
Londýn: Rider, 2007 [cit. 2016-11-06]. ISBN 9781446759188.
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Stanfordský vězeňský experiment  vědecky dokázal,  že  i  psychicky

zdravý člověk je  schopen za určitých podmínek následovat  ostatní  a

chovat  se  antisociálně,  ponižovat  druhé  a  ubližovat  jim,  a  to  bez

nutnosti přítomnosti autority, která by mu toto nařizovala.

Pro  propojení  s  námi  zkoumanou  situací  je  neméně  důležitá  i

přítomnost mlčících nesouhlasících. „Kromě pachatelů zla existují téměř

vždy i  ti, kteří vědí, co se děje, a přesto nepomohou, neodporují zlu a

touto  svou  nečinností  tam,  kde  by  měli  konat,  dovolí  zlu,  aby

pokračovalo.  Ve  Stanfordském vězeňském pokusu existovali  sice dobří

dozorci, kteří vězňům neubližovali, ani jednou se však nepostavili proti

ponižování, které prováděli dozorci zlí.“68

4.4 Konformita a osobnost

Předchozí  části  této  kapitoly  umožňují  pochopení  konformity  jako

takové, principů, na kterých stojí a vnějších proměnných, které mohou

míru  konformního  chování  ovlivňovat.  Následující  část  bych  ráda

věnovala korelaci mezi konformitou a osobnostními rysy.

Této  oblasti  se  věnoval  Richard  Crutchfield,  tomu  se  podařilo

identifikovat  5  oblastí,  kde  lze  vztah  mezi  těmito  proměnnými

vysledovat.

„1.  Kognitivní  funkce.  Lidé  chovající  se  konformně  bývají

signifikantně méně inteligentní než lidé nezávislí.

2.  Motivace  a  emoční  fungování.  Lidé  jednající  konformně  mají

významně nižší tzv. sílu ega a schopnost vyrovnat se se stresem.

3.  Vnímání  sebe sama.  Konformisté  mají  tendenci  vyjadřovat  svou

méněcennost  a  vlastní  nedostatečnosti.  Trpí  nedostatkem sebevědomí.

68 ZIMBARDO,  Philip  G., FIALA,  Jiří,  ed.  a KLICPEROVÁ-BAKER,  Martina,
ed. Moc a zlo: sociálně psychologický pohled na svět. Břeclav: Moraviapress, 2005.
s. 42. ISBN 80-86181-80-4.
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Mají tendenci být méně realističtí ve vnímání sebe sama.

4. Mezilidské vztahy. Konformisté projevují výrazné zaujetí ostatními

lidmi,  v  kontrastu  s  více  samostatným,  autonomním  přístupem  lidí

nezávislých.

5.  Osobní  přístup  a  hodnoty.  Konformisté  vyjadřují  mnohem  více

konvenční a moralistický přístup a hodnoty než lidé nezávislí. To je často

spojeno s nižší tolerancí dvojznačnostní a rigidními, dogmatickými a

autoritářskými názory.“69

Všechny zde zmíněné oblasti  souvisí  po mém soudu se základními

principy,  na  kterých  konformita  stojí.  Inteligence  je  úzce  spjata  s

informačním sociálním vlivem. Člověk inteligentní se méně často ocitá v

situacích,  kdy si  není jistý nebo neví,  jak ji  interpretovat.  Inteligence

představuje  schopnost  přizpůsobit  se  novým  situacím.  Může  pak

korelovat  se  schopností  a  ochotou  najít  si  informace,  mít  obecnější

přehled o společenské situaci a vytvořit si vlastní názor.

Další  čtyři  oblasti  pojmenované  Richardem Crutchfieldem vnímám

pak ve vztahu s normativním sociálním vlivem. Jestliže je naše tendence

chovat se konformně významně ovlivněna touhou být oblíben či z druhé

strany strachem, že přijdu o možnost být  my, pak je jasné, že  člověk s

dostatečným sebevědomím je lépe vybaven oponovat skupině a riskovat

své postavení v ní.

Nonkonformní chování s sebou často přináší i zvýšenou míru stresu

právě  proto,  že  jedinec  je  nucen  vystavit  se  soudu  skupiny,  ztrátě

oblíbenosti a v určitých případech i následné osamělosti. Odolnost vůči

stresu,  je  tak  jednou  ze  základních  schopnostní  nutných  k

nekonformnímu jednání.  Je  zároveň nutné,  aby byl  ten,  kdo se chová

nekonformně připraven být více samostatný, spoléhat se na sebe.

69 KRECH,  David, CRUTCHFIELD,  Richard  S.  a BALLACHEY,  Egerton
L. Individual in Society: A Textbook of Social Psychology. New York: McGraw-Hill
Book Co., 1962. s. 526 
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Schopnost  vyrovnat  se  s  osamělostí  ve  vztahu  ke  konformnímu

chování zkoumal i Erich Fromm. Stále zvyšující se úroveň svobody lidí s

sebou nese právě pocit osamění, vytržení z pospolitosti. Rozpor potřeby

svobody provázené  osaměním a  potřeby bezpečí  je  pro  něj  zásadním

tématem.  „Vidíme,  že  proces  růstu  lidské  svobody  má  týž  rozporný

charakter, jaký jsme pozorovali v procesu individuálního růstu. Na jedné

straně je to proces rostoucí síly a integrace, ovládání přírody, růstu moci

lidského  rozumu  a  rostoucí  solidarity  s  jinými  lidskými  bytostmi.  Na

druhé  straně  však  tato  rostoucí  individualizace  znamená  růst

izolovanosti, nejistoty a tím růst pochyb o jeho vlastní roli ve vesmíru, o

smyslu  jeho  života  a  tím  vším  se  živící  pocit  vlastní  bezmocnosti  a

bezvýznamnosti jako jednotlivce.“70

4.5 Konformita a nacismus

Vzhledem k cílům stanoveným pro  tuto  práci,  rozhodla  jsem se  v

rámci následující podkapitoly dát do vzájemných souvislostí nacismus,

jak byl popsán a definován výše, a poznatky o konformitě, zmíněné v

předchozí  kapitole.  Mým  záměrem  je  dobře  ukázat,  jaký  vliv  měla

konformita na nástup a především pak udržení nacistické moci.

Dle mého soudu je nutné znovu zmínit naše přesvědčení, o kterém se

ve svém díle zmiňuje Philip Zimbardo, a sice to, že stále věříme, že je

mezi  dobrými  a  zlými  lidmi  přítomna jakási  neproniknutelná  hranice.

Veškeré výzkumy ovšem dokládají, že opak je pravdou. Každý z nás by

byl  za určitých okolností  ochoten chovat  se zle.71 A z této premisy je

potřeba  vycházet  při  hodnocení  konformního  chování,  zejména  v  tak

vypjatých situacích, jakou byla bezesporu i doba nacistické diktatury.

Dnes již nelze s přesností  zjistit u kolika lidí se jednalo o konformitu

70 FROMM, Erich. Strach ze svobody. Praha: Naše Vojsko, 1993. s. 28. ISBN 80-206-
0290-9. 

71 ZIMBARDO, Philip. The Lucifer Effect: How Good People Turn To Evil [ebook].
Londýn: Rider, 2007 [cit. 2016-11-06]. ISBN 9781446759188. 
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vnitřní72 a jejich názor byl skupinovým tlakem postupem změněn.  A

kolik  z  nich  podlehlo  pouze  navenek a  vnitřně  se  svým chováním

nesouhlasili. Přesto se lze domnívat, že u většiny se jednalo spíše o

poslušnost73, která byla vyvolána především strachem.

Především pak strachem,  že  se  jedinec  ze  skupiny my,  dostane  do

skupiny  oni.  Tento  fakt,  jak  bylo  zmíněno  již  dřív74,  je  významnou

proměnnou  u  konformity  i  v  obecném  slova  smyslu.  Je  možné  si

představit,  nakolik  se  změní   úloha  proměnné  strachu  v  takových

chvílích, kdy patřit do skupiny oni, znamená v mnoha případech věznění,

častěji pak smrt mou a mnohdy i celé rodiny.

O nepříjemných pocitech provázejících vnitřní konflikt, kdy je člověk

skupinou tlačen k názoru, který nesdílí, popisovali i účastníci výzkumů

Solomona Asche. A to navzdory tomu, že se nacházeli v bezpečné pouze

výzkumné situaci. Vnitřní koflikt těch, kteří nesouhlasili s nacismem či

jeho  metodami,  ale  báli  se  aktivně  vystoupit,  aby se  nacistický  hněv

neobrátil na jejich blízké, musel být nesrovnatelně větší.

K tomu je třeba zvážit  i  informační faktor,  jak jej  popsal například

Stanley  Milgram75.  Lidé  mají  přirozeně  tendenci  orientovat  se  podle

ostatních,  zejména  pak  v  situacích,  kdy  si  nejsou  jisti,  jaký  vzorec

chování  uplatnit  nebo  jak  celou  situaci  vyhodnotit.  Představíme-li  si

konkrétní situaci, kdy byl člověk v době nacismu přítomen ponižování

Žida členem gestapa či jiné složky tehdejšího režimu, je na základě výše

popsaného fungování konformity snadno pochopitelné, že nevystoupil na

ochranu  židovského  občana,  byť  by to  v  jiných  dobách  bylo  pro  něj

přirozené. Tím spíš, pokud by se celá situace odehrávala za přítomnosti

více svědků. Je mimo jiné známo, že čím více lidí je i dnes přítomno

situaci, kdy jedinec potřebuje pomoc (například poskytnout první pomoc

či bránit před zlodějem), tím se úměrně snižuje pravděpodobnost, že ji

72 Pojem je definován v podkapitole 4.1 této práce
73 Pojem je definován v podkapitole 4.1 této práce
74 Viz podkapitola 4.1 této práce
75 Tedy jako tendenci chovat se jako ostatní.
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někdo poskytne.76

Lidé navíc ve svém bezprostředním okolí mohli pozorovat,  k čemu

vedou různé vzorce chování. Philip Zimbardo ve svém díle s odkazem na

Milgramovy  experimenty  poznamenává,  že  pokud  chceme  zvýšit

konformní chování,  je potřeba dodat vzory,  kdy se jedinec v obdobné

situaci  zachová  chtěným způsobem.77 V tomto  případě,  pokud  někdo

mlčí,  dojde s menší pravděpodobností úhony. Tento prncip má stejnou

funkci i v opačném případě, kdy se vyhnu neposlušnosti tím spíš, pokud

vidím, jakémá takové chování důsledky.

Ke zvýšené konformitě a ztrátě odpovědnosti vede vedle dalšího také

rozčlenění procesu, jeho fragmentace. Jejím cílem je, aby co nejmenší

pocit jednotlivců byl přítomen konkrétním následkům chování.78 I tento

fenomén  hrál  roli  v  pocitech  Adolfa  Eichmanna,  když  u  soudu  v

Jeruzalémě tvrdil, že, především prý nebylo správné, že byl obžalován z

vraždy:  „Se  zabíjením  Židů  jsem  neměl   nic  společného.  Nikdy  jsem

žádného Žida ani nikoho jiného nezabil.  Ani jsem k ničemu takovému

nevydal jediný rozkaz. Prostě jsem to neudělal.“79

Navíc  svobodná  volba  a  vyjádření  vlastního  názoru  odlišného  od

většiny byly i tenkrát, jak to popisuje Erich Fromm80 provázeny jistou

osamělostí.  Ta mohla být  ještě  těžší  ve  společnosti,  která  byla  již  tak

daleko více atomizována.81

76 ZIMBARDO, Philip. The Lucifer Effect: How Good People Turn To Evil [ebook]. Londýn: 
Rider, 2007 [cit. 2016-11-06]. ISBN 9781446759188. 

77 Ibid
78 MILGRAM, Stanley. Obedience to authority: an experimental view. 1st harper pbk.

publ. New York: HarperPerennial, 1975. s. 147. ISBN 0-06-131983-X. 
79 ARENDT, Hannah. Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla.  Praha: Mladá

fronta, 1995. s. 428 ISBN 80-204-0549-6. 
80 FROMM, Erich. Strach ze svobody. Praha: Naše Vojsko, 1993. s. 79. ISBN 80-206-

0290-9. 
81 Ve smyslu zpřetrhání sociálních vazeb
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5. Autorita

Role autority v konformním jednání vyplývá již výzkumů popsaných

v  předchozí  kapitole.  Zejména  ve  zmiňovaných  variacích  výzkumu

Stanleyho Milgrama se  téma autority  a  její  přítomnosti  objevuje  jako

jedna  z  proměnných  ovlivňující  přímo  míru  konformity,  konkrétněji

poslušnosti.

Je proto nezbytné věnovat prostor i zkoumání problematiky autority

samotné.  Právě poslušnost vůči  autoritě měla významný vliv  nejen na

nástupu,  ale  i  na  udržení  nacistického  režimu.  Důkazem  toho  jsou  i

mnohá  prohlášení  nacistických  zločinců,  kteří  stanuli  před  soudním

tribunálem v Norimberku. „Při procesu by  jednoho dne promítán film, v

němž  se  několikrát  objevil  Hitler.  Když  potom  Kelley  mluvil  s

Ribbentropem, jeho oči zářily, stiskl mu ruku a zatřásl jí. Necítil jste jeho

osobnost? zatajoval dech. A když mu Kelley neodpověděl, zchladl: Snad

to z plátna tak nepůsobí. Ale já to cítím – tu silnou, živelnou osobnost.

Třebaže  jsem  nyní  ve  vězení,  a  hrozí  mi  trest  smrti,  kdyby  Hitler

vstoupil  do této  místnosti  a  něco nařídil,  učinil  bych to  hned a  bez

jakéhokoli  rozvažování  o následcích.“82 Domnívám se toto  svědectví,

jako jedno z mnoha, jasně ilustruje jakou autoritou Hitler  byl pro své

spolupracovníky. Jeho autorita byla nezávislá nejen na jeho přítomnosti,

ale dokonce i na jeho životě.

Jedinec  je  od  útlého  dětství  neustále  v  kontaktu  s  autoritami.  Ty

reprezentují  v  raném  dětství  rodiče,  později  učitelé  či  profesoři  a  v

dospělosti  například  nadřízení.  „Autorita moci,  ovládání,  panství  nad

lidmi, pokud chápeme ten pojem v obecném smyslu a nemyslíme určitou

konkrétní  podobu  jevu,  je  jedním  z  nejvýznamějších  prvků  ve

společenské  činnosti.“83 Lidé  jsou  v  společností  vedeni  k  respektu  k

autoritám, k poslušnosti. „Během vývoje k civilizované osobě si člověk

82 HAMŠÍK,  Dušan. Hitler:  génius  průměrnosti.  V  Praze:  Malý  princ,  2013.  s.
164. ISBN 978-80-87754-08-5. 

83 WEBER, Max a ŠKODA, Jan J., ed. Autorita, etika a společnost: pohled sociologa
do dějin. Praha: Mladá fronta, 1997. s. 47. ISBN 80-204-0611-5. 
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zinternalizoval pravidla společesnkého života. Základem těchto pravidel

je  poslušnost  vůči  autoritě.“84 Často  až  ke  slepé  poslušnosti  vůči

autoritám, které nám byly stanoveny. Pro společnost není žádoucí, aby

žáci  posuzovali,  zda  se  mají  řídit  pokyny  učitele.  „Autorita  vždy

znamená oprávněnost přikazovat, regulovat, určovat, řídit.“85

Dle  mého  soudu  je  pojem autorita  jako  takový  vymezen  poměrně

jasně  a  bude  proto  dostačující  uvést  jednu  definici  jako  zástupce

mnohých.  Ta říká, že autorita je „moc, jejíž projevy jsou akceptovány

těmi, jichž se týkají. Každá moc má potřebu ospravedlnit svoji existenci.

Autorita  je  taková  moc,  které  se  to  podařilo.  Princip  autority  působí

stejně v oblasti vědění jako v oblasti moci: akceptovat autoritu znamená

dobrovolně se zdržet přezkušování toho, co je dáno k věření, co plat“.86

Zásadní pro tuto práci je uvědomit si dosah autority a její dopady na

jednání  konkrétních  lidí.  „Osoba,  které  se  vnitřně  protiví  kráděže,

zabíjení a násilí se jich může poměrně snadno dopustit, když je vedena

autoritou.  Chování, které je nepředstavitelné, pokud jednáme sami za

sebe, může být vykonáno beze studu pod vedením jiných.“87

5.1. Druhy autority uplatňované během 

nacismu

Autoritou se jako jedním ze svých hlavních témat zabýval sociolog

Max Weber. Ten autoritu označoval jako panství. Ve svých pracech se

soustředil  mimo  jiné  na  to,  jakým  způsobem  lze  danou  autoritu

ospravedlnit, proč se jí lidé podřizují.

84 MILGRAM, Stanley. Obedience to authority: an experimental view. 1st harper pbk.
publ. New York: HarperPerennial, 1975. s. 147. ISBN 0-06-131983-X. 

85 KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004.
s. 171. ISBN 80-86429-39-3. 

86 Ibid
87 MILGRAM, Stanley. Obedience to authority: an experimental view. 1st harper pbk.

publ. New York: HarperPerennial, 1975. s. 1. ISBN 0-06-131983-X. 
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„Nuže,  chce-li  někdo udržovat  panství,  nezbývá mu nic  jiného,  než

ospravedlňovat  ho  co  nejvehementněji.  Odvoláním  na  nějaký  princip

legitimity. Takové principy jsou koneckonců jen tři: Platnost příkazů se

může za prvé zdůvodnit systémem záměrně vytvořených racionálních

pravidel (dohodnutých  nebo  oktrojovaných).  Rozkazy  mají  obecně

závaznou  platnost,  vydá-li  je  podle  těchto  pravidel  ten,  kdo  je

kompetentní.  V tomto  případě  se  každý  jednotlivý  nositel  přikazovací

pravomoci  legititmuje  systémem  racionálních  norem  a  jeho  moc  je

legitimní  potud,  pokud  normám  odpovídá.  Sluší  se  tedy  poslouchat

normy, ne osobu.

Platnost příkazů se však může zakládat též na autoritě osoby. Taková

osobní autorita zase může vyplývat z posvátné tradice, tj. z toho, co je

vžité, co vždycky bylo tak a co ukládá poslouchat osobu hodnostáře.

Anebo  může  mít  osobní  autorita  zdroj  právě  opačný,  totiž

uchvácenost něčím mimořádným, víru v charisma, ve zjevení, v milost

spočívající na osobním zjevu spasitele, proroka, hrdiny.“88

Již v kapitole pojednávající o nacismu jsem se zmínila, že odborníci se

shodují,  že  v  případě  Adolfa  Hitlera  se  uplatnilo  právě  charismatické

panství  typické určitou uchváceností  a  vírou v mesiáše.  Nicméně sám

Weber přiznával, že „formy panství, které se objevovaly ve skutečných

dějinách, bývaly ovšem kombinacemi, směsemi, úpravami těchto čistých

typů“.89 Z toho důvodu je nutné i situaci v období nacismu interpretovat

nejednostranně a na záklaědě reálné situace vytvořit kombinaci panství,

které se v té době uplatňovaly.

Při prvním bližším zkoumání situace lze nicméně vyloučit z našeho

zájmu panství  tzv.  tradiční.  Jen  těžko bychom mohli  v  době nacismu

nazírat  na  autoritu  jako  něco  vžitého,  co  bylo  dlouhodobě  zvykem.

Tradiční  forma panství  se  uplatňovala především v dřívějších  dobách,

88 WEBER, Max a ŠKODA, Jan J., ed. Autorita, etika a společnost: pohled sociologa
do dějin. Praha: Mladá fronta, 1997. s. 63. ISBN 80-204-0611-5. 

89 Ibid s. 63 
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kdy na trůn usedali králové na základě dědičného práva ke koruně. Ve

svém dalším zkoumání se proto zaměřím na dva zbývající druhy panství

– panství charismatické a panství legální.

Adolf  Hitler  je  vnímán  jako  představitel  panství  charismatického.

„Charisma zná  jen své vnitřní poslání a své vnitřní omezení.  Nositel

charismatu  se  chopí  úlohy  a  žádá  ve  jménu svého  poslání,  aby  ho

ostatní  poslouchali  a  následovali.  Na  tom  také  záleží,  zda  dosáhne

úspěchu. Když ti, na něž se obrací, jeho poslání neuznají, pak se svým

nárokem  ztroskotává.  Když  je  uznají,  pak  je  jejich  pán,  dokud  svou

čaromoc osvědčuje a jejich uznání drží.“90 Na počátku svého boje o moc

vsadil Adolf Hitler vše na svou osobu. „Adolf Hitler byl pravděpodobně

nejjasnějším  příkladem  charismatického  vedení  v  živé  paměti.“91

Mnohými byl v dané situaci vnímán jako Mesiáš nebo spasitel. Ten, který

přišel,  aby  Německu  navrátil  jeho  úctu  a  postavení,  které  mu  podle

mnohých právoplatně náleží.

„Je pravda, že Hitler byl absolutní vládce, diktátor, jehož vůle byla

zákonem.  Nepodporovat  vůdce bylo sebevražedným prohřeškem, jeho

vzývání  a  uctívání  do  sáhlo  rozměrů,  o  nichž  se mnohým božstvům

nemohlo  ani  snít.  Nepřekvapuje  příhoda  z  roku  1939,  kdy  britský

diplomat Henderson přemlouval Göringa, aby uplatnil svůj vliv a změnil

Hitlerovo rozhodnutí, které vedlo nevyhnutelně k válce, dočkal se tehdy

od Göringa odpovědi, že když si jednou vůdce vytvořil své mínění, my

všichni ostatní nejsme ničím víc než půdou pod jeho nohama. Ale Hitler

učaroval  i  mnohým  velmi  střízlivým  a  soudným  lidem.  Průmyslník

Wilhelma  Kepplera  se  na  světové  hospodářské  konferenci  dotazoval

jeden jeho britský kolega, čím si vysvětlit Hitlerovu vzrůstající přitaživost

a oblibu u jeho národa. Odpověď byla míněna naprosto vážně:  Führer

má anténu přímo k milému Pánubohu.“92

90 Ibid s. 134
91 JACOBSEN, Chanoch a Robert  HOUSE. Dynamics of  charismatic  leadership:  a

process  theory,  simulation  model,  and  tests. The  Leadership  Quarterly [online].
2001, 12(1 Spring), s.  75 - 112 [cit. 2016-11-06]. 

92 HAMŠÍK, Dušan. Hitler: génius průměrnosti. V Praze: Malý princ, 2013. s. 162 -
163. ISBN 978-80-87754-08-5.
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Francouzský  filozof  Voltaire,  řekl  již  v  17.  století,  že  „kdo  tě

přesvědčí,  abys věřil  absurditámm, ten tě také přesvědčí,  abys páchal

zločiny“.93 Tento  citát,  domnívám  se,  vystihuje  velmi  dobře  podstatu

fungování  autority  vůbec,  tím  spíš  pak  autority  Adolfa  Hitlera,  který

široké masy i jednotlivce  přesvědčoval o mnohých absurditách, část mu

uvěřila  nejen  jeho  absurdit,  ale  jak  o  tom  Voltaire  hovořil,  neměla

problém v jeho jménu páchat zločiny.

Nicméně  by  bylo  velmi  nebezpečné  a  krátkozraké  vystvavět  celý

režim  a  poslušnost  lidí  pouze  na  charismatu  vůdce.  Krom  výše

zmíněného je pro tento druh panství příznačná jeho nestálost. „Magická

síla charismatu je jedinečným,ale nikoliv nutně trvalým individuálním

darem.  Může  přitom  jít  o  náboženského  proroka,  vojevůdce,  hrdinu,

kouzelníka, léčitele, soudce, ale také o demagoga, šarlatána nebo vůdce

bandy  lupičů.  Charismatické  panství  je  vždy  projevem  mimořádné

situace.  Odtud  plyne  jak  jeho  dynamika,  tak  jeho  nestálost.Jeho

dynamika spočívá v tom, že vystupuje jako mocná revoluční síla měnící

odedávna  uznávané,  tradicí  či  zákony  posvěcené  normy  a  zvyklosti.

Nestálost  je  ukryta v  neodvratném procesu zevšednění,  zformalizování

původně revolučních kvalit.“94

Nacističtí  pohlaváři  si  byli  tohoto  nedostatku  vědomi.  Sám  Adolf

Hitler se k tomu vyjádřil ve své knize Mein Kampf, kde napsal: „První

základ pro vytvoření autority skýtá vždy popularita, Avšak autorita, která

spočívá pouze na tomto základě, je stále zvnějšku slabá, nejistá a vratká.

Každý  nositel  takovéto  čistě  na  popularitě  založené  autority  se  musí

snažit  zpevnit  a  zabezpečit  podklady  této  autority,  a  sice  vytvořením

určité moci. V moci, a tedy v síle, spatřujeme druhý základ autority. Nyní

je  již  znatelněji  stabilnější,  bezpečnější,  avšak  stále  ještě  ne  o  moc

silnější, než ten první. Spojí-li se popularita a síla a přežijí-li společně

určitou  dobu,  může  vyvstat  autorita  na  ještě  pevnějším  základě,  totiž

93 PETRÁK,  Milan. Skrytá  autorita:  iracionalita  a  dav  v  člověku.  Vyd.  1.  Praha:
Dybbuk, 2011, s. 8. ISBN 978-80-7438-053-2. 

94 WEBER, Max a ŠKODA, Jan J., ed. Autorita, etika a společnost: pohled sociologa
do dějin. Praha: Mladá fronta, 1997. s. 276. ISBN 80-204-0611-5. 
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autorita tradice. A když se konečně spojí popularita, síla a tradice, může

být autorita pokládána za neotřesitelnou.“95 Adolf Hitler si tak sice dál

udržoval postavení vůdce – mesiáše, alespoň v očích některých, nicméně

moc byla dále udržováno prostřednictvím panství legálního a konkrétně

pak  prostřednictvím  byrokracie.  „V  případě  legálního  panství  je

poslušnost  vyžadována  vůči  neosobním  pravidlům  majícím  podobu

zákona. Legální panství spočívá na víře v závaznost přijatých právních

norem. Poslušnost zde není vyžadována vůči konkrétním osobám, nýbrž

je  orientována  na  technická  pravidla  a  neosobní  normy  vyjádřené

právní formou. Vládce i jeho správní aparát jsou v principu podřízeni

stejným právním normám a ustanovením jako všichni ostatní. Nejčistší

typ legálního panství spočívá na byrokratickém správním aparátu, který

je odborně školen ve znalosti norem a v zásadách jejich aplikace.“96

Tímto  způsobem Adolf  Hitler  podpořil  svou  autoritu  zaleženou  na

osobním  charisma.  Vystavěl  rozsáhlý  aparát,  ve  kterém  si  byl  každý

vědom  svého  postavení  a  svých  kompetencí.  Tím  byla  nejen

zefektivněna  správa,  ale  bylo  zároveň  dosaženo  rozptýlení

zodpovědnosti za krutosti a nespravedlnosti,  která se během nacismu

odehrávala. V případě nacismu naštěstí nikdy nedošlo na jeho představu

utvoření autority tradice.

5.2 Autoritářská osobnost

Základy tohoto konceptu položil  Erich Fromm, kterého jsem v této

práci již zmínila. V jeho případě je autoritářství či autoritářská osobnost

jednou  z  nevhodných  cest  řešení  osamělosti,  kterou  člověk  pociťuje,

pokud  dosáhl  svobody.  V  takové  chvíli  hledá  jedince  možnost

znovunalezení bezpečí a sounáležitosti. Autoritářství je „tendence vzdát

95 MÜLLEROVÁ,  Luisa,  ed. Adolf  Hitler:  Mein  Kampf:  očima  dneška:  rešeršé,
citace, komentáře.  1. vyd. Praha: Levné knihy KMa, 2007. s. 283. ISBN 978-80-
7309-466-9. 

96 KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON, 2004. s. 274 – 275. ISBN
80-86429-34-2. 
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se nezávislosti svého vlastního individuálního JÁ, sloučit je s někým,

nebo s něčím mimo sebe sama, a tak získat sílu, která jeho vlastnímu

JÁ,  chybí.  Anebo,  řečeno jinými  slovy,  hledat  nové  sekundární  vazby

jako náhradu za vazby primární, které ztratil.“97

Autoritářství zde má dva aspekty, a to aspekt masochistický a aspekt

sadistický. U masochistického aspektu autoritářství se projevují „pocity

méněcennosti,  bezcitnosti,  individuální  bezvýznamnosti“.98 Těchto

pocitů  jsou  si  vědomi  a  touží  se  jich  zbavit.  Nejsou  často  schopni

prožívat  pocit já  jsem nebo  já  chci.  Podle  Ericha  Fromma je  pro  ně

typická významná závislost na vnějším světě, na ostatních lidech. „Život

jako  celek  pociťují  jako  něco  tak  je  prekonávajícího,  co  nemohou

zvládnout nebo kontrolovat.“99

Autoritářství  sadistické  pak  směřuje  opačným  směrem,  kdy  abych

nebyl sám, chci dosáhnout podvolení ostatních. Chci sám být autoritou.

Oba tyto aspekty se mohou vyskytovat u jedince naráz. Jako příklad je

často  uváděn  voják,  který  naprosto  bezvýhradně  poslouchá  své

nadřízené, ale zároveň je v roli autority a vyžaduje poslušnost od vojáků

podřízených.100

Na práci  Ericha  Fromma  navázal  v  50.  letech  20.  století  navázali

Theodor  Adorno,  Else  Frenkel-Brunswiková,  Daniel  J.  Levinson  a  R.

Nevitt  Sanford.  Ti  vycházeli  z  následující  hypotézy:  „Politické,

hospodářské a společenské přesvědčení jednotlivce často tvoří široký a

koherentní vzor, jako kdyby spolu byla spojeny pomocí "mentality" nebo

"ducha"  a  tento  vzorec  je  projevem  hlubinně  ležících  trendů  v  jeho

osobnosti.“101 Na těchto základech sestavili testy předsudků orientující se

na fašismus, etnocentrismus a antisemititsmus. Výstupem jejich rozsáhlé

97 FROMM, Erich. Strach ze svobody. Praha: Naše Vojsko, 1993. s. 79. ISBN 80-206-
0290-9. 

98 Ibid s. 80 
99 Ibid
100FROMM, Erich. Strach ze svobody. Praha: Naše Vojsko, 1993. ISBN 80-206-0290-

9. 
101ADORNO, Theodor et al. The Authoritarian Personality: Studies in Prejudice.  1.

publ. in the Norton Library. New York: The Norton Library, 1969. xxxiii, s. 1
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výzkumné práce je devět znaků autoritářské osobnosti. Za tu považovali

„potenciálně  fašistického  jednotlivce,  jehož struktura je  taková,  že  je

zvláště náchylný k anti-demokratické propagandám“.102

Oněch devět znaků zkoumaných tzv. F nebo také kalifornskou škálou,

lze  shrnout  následovně.  Autoritářskou  osobností  je  ten,  kdo  je  silně

konvenční, přehnaně lpí na hodnotách střední třídy, a vyžaduje tresty pro

ty,  kdo  se  jimi  neřídí.  Zároveň  uznává  pouze  zidealizovanou  autoritu

vlastní skupiny. Nemá zájem poznávat ostatní, je zásadně proti odlišnosti

a bojí se neznámých věcí. Jeho myšlení je rigidní. A je přesvědčen, že

život  každého  jednotlivce  je  kontrolován  vnějšími  silami  mimo  jeho

samotného.103 Podle názoru Theodora Adorna a jeho kolegů právě tento

typ  lidí  umožnil  nacismu  a  umožní  poteciálně  každému  totalitnímu

režimu přežít.

6. Právo v období nacismu

Jedním z cílů mé diplomové práce, které jsem si na začátku stanovila,

bylo podívat se i na právo v období nacismu, jeho vnímání, především

pak  vnímání  jeho  platnosti.  V době  nacistické  vlády  existoval  platný

právní  řád,  který  byl  ovšem  v  rozporu  se  základními  principy

spravedlnosti  a  velmi  často  se  tak  dostal  do  rozporu  i  s  hodnotami

jednotlivce.  Pokud  se  i  přes  tento  konflikt  rozhodneme  řídit  platným

právním řádem, tak jako většina, chováme se konformně v tom smyslu,

jak se o tom již v této práci zmiňuji.

Na druhou stranu je nutno vzít do úvahy i specifické postavení práva.

Právní  normy,  kterými  je  právní  řád  tvořen,  jsou  „obecně  závazná

pravidla  lidského  chování,  stanovená  nebo  uznaná  státem,  jejichž

porušení stát  sankcionuje“.104 Proto pokud by někdo aktuálně platné a

102Ibid
103Ibid
104GERLOCH,  Aleš. Teorie  práva.  6.,  aktualiz.  vyd.  Plzeň:  Vydavatelství  a

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. s. 36. ISBN 978-80-7380-454-1. 
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účinné  normy  nerespektoval  proto,  že  by  nebyly  v  souladu  s  jeho

přesvědčením  a  morálními  hodnotami,  dopouštěl  by  se  protiprávního

jednání, za kterému by mu náležel normou předvídaný trest.

Aby se stát nerozpadl a mohl fungovat, je potřeba, aby se jeho občané

a všichni lidé na jeho území žijící jeho právním řádem řídili. V období

Druhé světové války se ovšem jedinci dostávali do mezních situací, kdy

řídit se právem, znamenalo často velmi zásadním způsobem zradit sám

sebe. Toto zpronevěření se vůči vlastním hodnotám mohlo být tak velké,

že  vedlo  k  desintegraci  osobnosti  člověka.  Tíha  svědomí,  jak  lze  o

takovém  zásahu  mluvit  laicky,  pak  za  určitých  okolností  může

jednotlivce dovést až k sebevraždě.

V této kapitole se tak pokusím popsat základní problém, který byl ve

fungování  práva  v  období  nacismu.  A  zároveň  uvést  na  tzv.

norimberských zákonech jeho masivní odklon od spravedlnosti a lidské

morálky.

V  její  druhé  části  se  pak  zaměřím  právě  na  problém  morálky  a

spravedlnosti  ve  smyslu  správnosti  podřízení  se  takovému  právnímu

systému.  Zaměřím se mimo jiné na hledání  konkrétního bodu, kdy se

právo tak moc odklání od morálky, že přestává být právem platným. A

opomíjení závaznosti takového právního řádu je v takové situaci vnímáno

jako správné řešení.

6.1 Fungování právního systému

Po nástupu nacistického režimu bylo postupně, jak tomu u výměn 

režimů bývá, předchozí právo rušeno a měněno. „Je třeba míti na mysli, 

že nacismus převzal v Německu právní řád prosáklý ideami 

liberalistickými. Německý právní řád byl vybudovaný na starých 

římských zásadách neomezeného individualismu. To se však nemohlo 

hodit nacistům, kteří potřebovali potlačit masu individuí na úkor 
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individuí vůdcovských. Bylo potřeba podřadit právní řád novým 

pánům.“105

Již v roce 1933 se nacionálně socialistické straně podařilo prolomit

jeden  ze  základních  principů  chránících  demokratický  stát.  Tím

principem  byla  dělba  moci.  Dělba  moci  byla  prolomena  tzv.

Zmocňovacím zákonem106.  Již  jeho samotné  přijetí  přitom odporovalo

demokratickým principům.  Zákon „byl  schválen  na zasedání  říšského

sněmu 23. března 1933. z  přítomných 535 poslanců byl schválen 441

hlasy. Jediní sociální demokraté hlasovali proti 94 hlasy. Formálně byla

legalita  zachována,  neboť  bylo  při  hlasování  dosaženo  potřebné

dvoutřetinové  většiny.  Hlasování  o  zmocňovacím  zákoně  bylo  však

výsledkem teroru,  lží  a  podvodů  ze  strany  národních  socialistů.  Před

samotným  hlasováním  bylo  12  poslanců  Sociální  demokracie  a  83

poslanců Komunistické strany na základě nouzového nařízení prezidenta

Hindenburga zatčeno a zadržováno  v tzv.  ochranné vazbě.  To bylo v

rozporu s  čl.  37  Výmarské  ústavy,  podle  kterého žádný člen  říšského

sněmu  nemohl  být  bez  souhlasu  říšského  sněmu  zatčen“.107 Tak  se

nacionálně-socialistické  straně  podařilo  prosadit  přijetí  zmocňovacího

zákona, a zároveň navenek zachovat legalitu celého procesu.

Zákon ve svých pěti článcích stanovil, že pod dobu čtyř let, konkrétně

do  1.  dubna  1937,  je  možné,  aby  byly  zákony  přijímány  i  jiným

způsobem, než který je zakotven ve Výmarské ústavě,  a  to konkrétně

říšskou  vládou.  Takto  přijaté  zákony  mohly  v  některých  případech

neodpovídat  ústavě.  Zároveň   bylo  v  tomto  zákoně  stanoveno,  že

prezidentovy pravomoci zůstanou zachovány.108

105KNAPP,  Viktor.  Problém  nacistické  právní  filosofie.Plzeň:  Nakladatelství  Aleš
Čeněk, 2002. s. 25. ISBN 808647321.

106Jeho celý název zní Zákon o odstranění nouze národa a říše.
107TAUCHEN, Jaromír. Prameny práva v nacistickém Německu. Dny práva – 2009 –

Days of  Law: the Conference Proceedings [online].  brno: masarykova univerzita,
2009  [cit.  2016-11-12].  ISBN  978-80-210-4990-1.  Dostupné  z:
https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/tvorba_prava/T
AUCHEN_Jaromir__1085_.pdf 

108Německo.  Gesetz  zur  Behebung  der  Not  von  Volk  und  Reich. 23.  března  1933
[online]  [cit.  2016-11-12].  Dostupné  z:
http://www.documentArchiv.de/ns/ermaecht.html 
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Tímto  způsobem  byla  v  nacistickém  Německu  postupně

koncentrována  moc  v  rukou  Adolfa  Hitlera109,  který  ji  následně  mohl

libovolně používat k dosažení svých cílů.

Prostřednictvím zákonů pak byla prosazována i antisemitská politika.

Konkrétním  příkladem  jsou  tzv.  Norimberské  zákony,  které  byly

vyhlášeny na  mimořádném sjezdu nacistické  strany a  ke  kterým byla

následně vydávána prováděcí opatření.110

Krátce  zde  uvedu  obsah  dvou  ze  tří  norimberských  zákon,  a  to

konkrétně Zákona o říšském občanství a Zákona o ochraně německé krve

a německé cti. Třetím tehdy vydaným zákonem byl zákon o říšské vlajce,

který však není z hlediska této práce zajímavý.

Zákon  o  říšském  občanství  stanovoval,  kdo  se  může  stát  říšským

občanem. Konkrétně v §2 odst. 1 říká, že říšským občanem se může stát

pouze člověk krve německé a příbuzné, který navíc prokáže schopnost a

ochotu sloužit německému národu. Odst. 3 téhož paragrafu pak uvádí, že

pouze  říšský  občan  může  být  nositelem  všech  zákonem  stanovených

politických práv.111 První nařízení  k  tomuto zákonu následně upravilo,

kdo je považován za Žida či židovského míšence.112

Druhým  významným  zákonem  byl  v  té  době  Zákon  o  ochraně

německé  krve  a  cti.  Ten  zakazoval  nejen  manželství,  ale  i

mimomanželský styk mezi Židy a příslušníky německé a příbuzné krve.

Mimo  to  bylo  nezákonné,  aby  židovská  rodina  zaměstnávala  ženu,

109TAUCHEN, Jaromír. Prameny práva v nacistickém Německu. In: Dny práva – 2009
– Days of Law: the Conference Proceedings [online]. brno: masarykova univerzita,
2009  [cit.  2016-11-12].  ISBN  ISBN  978-80-210-4990-1.  Dostupné  z:
https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/tvorba_prava/T
AUCHEN_Jaromir__1085_.pdf 

110Norimberské  zákony  (1935).  In: Holocaust.cz [online].  2001  [cit.  2016-11-12].
Dostupné z: http://www.holocaust.cz/dejiny/udalosti/norimberske-zakony-1935/ 

111 Reichbürergesetz  (RGBl. 1935 I S. 1146) [online] [cit.  2016-11-12].  Dostupné z:
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?
apm=0&aid=dra&datum=19350004&seite=00001146&zoom=2

112Erste  Verordnung  zum  Reichsbürgergesetz. Ns-quellen.at:  Materialien  zum
Nationalsozialismus  Vermögensentzug,  Rückstellung  und  Entschädigung  in
Österreich [online].  forschungsbüro [cit.  2016-11-12].  Dostupné z:  http://www.ns-
quellen.at/gesetz_anzeigen_detail.php?gesetz_id=33710&action=B_Read 
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příslušnici německé či příbuzné krve, ve své domácnosti.113

Shrnutí  norimberských  zákonů  jsem  zde  uváděla  proto,  aby  bylo

možné  podívat  se  jaký  obsah  měly  zákony,  které  byly  v  době

nacistického Německa platné a podle nichž se oficiálně musel řídit každý

obyvatel.

Nacisté  se  ovšem  nespokojili  s  koncentrací  moci  a  antisemitským

obsahem  zákonů.  Právní  řád  byl  dále  pokroucen  jimi  uznávanými

prameny  práva.  „Národně  socialistická  právní  vědy  uznávala  kromě

tradičních  psaných  pramenů  práva  (ústava,  zákon,  vyhláška)  rovněž

prameny, které neměly jasný obsah a sloužily k tomu, aby nacisté jejich

použitím mohli legální cestou zlikvidovat své odpůrce a dosáhnout svých

zločinných cílů...Mezi nové prameny práva v období Třetí říše náležely

národně socialistická ideologie, program NSDAP, Vůdcova vůle a zdravé

národní cítění.“114

Již z konkrétních akcí a dokumentů uvedených v této podkapitole je

zřejmé,  že  právo  se  v  rukou  nacistů  stalo  pouze  prostředkem  k

uskutečnění jejich cílů a nikoliv nástrojem chránícím spravedlnost, jak

bývá právo obvykle vnímáno a jakým by dle mého názoru mělo být.

6.2 Bylo nacistické právo právem platným?

Jak nacistické právo fungovalo a co bylo jeho obsahem, se mi věřím

podařilo nastínit v předchozí podkapitole této práce. Nyní bych se ráda

věnovala závaznosti tohoto práva.

113Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Ns-quellen.at:
Materialien  zum  Nationalsozialismus  Vermögensentzug,  Rückstellung  und
Entschädigung in Österreich [online]. forschungsbüro [cit. 2016-11-12]. Dostupné z:
http://www.ns-quellen.at/gesetz_anzeigen_detail.php?
gesetz_id=33910&action=B_Read 

114TAUCHEN, Jaromír. Prameny práva v nacistickém Německu. In: Dny práva – 2009
– Days of Law: the Conference Proceedings [online]. brno: masarykova univerzita,
2009  [cit.  2016-11-12].  ISBN  978-80-210-4990-1.  Dostupné  z:
https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/tvorba_prava/T
AUCHEN_Jaromir__1085_.pdf 
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S posuzování  závaznosti,  platnosti  práva velmi úzce souvisí  jednak

jeho spravedlnost, jednak jeho moralita. Nicméně je třeba vzít na vědomí,

že obě tyto entity jsou do značné míry entitami individuálními.  Jejich

obsah je plněn každým lidským jedincem zvlášť. V posouzení toho, co je

a  není  spravedlivé,  případně  je  či  není  morální  se  jako lidstvo  nikdy

nedokážeme shodnout. „To co různé osoby budou chtít, a to, co touto vůlí

pozvedají k morálnímu zákonu, nemusí být obsahově identické. Morální

přesvědčení může být divergentní, a zkušenosti ukazují, že tomu také

často tak ve skutečnosti je.“115

Přesto se pokusím najít odpověď na základě názorů nejen odborníků,

ale i vojenského tribunálu v Norimberku nebo Ústavního soudu Spolkové

republiky Německo, na to, zda existuje dostatečný odklon od morálky a

spravedlnosti,  který  by  byl  jasným  indikátorem  rušícím  závaznost

takového právního předpisu.

Je také nutné si uvědomit, že to co považujeme za morální v mládí,

nemusí  se  nám  zdát  stále  morálním  i  v  pozdní  dospělosti.  Jedinec

prochází  během svého života morálním vývojem. Ne každý se ovšem

dostane  až  na  jeho  nejvyšší  příčky.  Jednou  z  nejznámějších  teorií

morálního vývoje je teorie Lawrence Kohlberga, který rozdělil morální

vývoj do tří stádií morálky: prekonvenční, konvenční a postkonvenční.116

Každé toto stádium je dále charakteristické dvěma stupni, které během

něj  člověk  projde.  U  dospělého  jedince  můžeme  mluvit  o  stádiu

konvenční či postkonvenčním, ale právě tento rozdíl může hrát velkou

roli v jeho pohledu na platnost práva.

Jako  konkrétní  případ  uvedu  druhý  stupeň  konvenčního  stádia

nazvaný Orientace na právo a řád. „Jedinec je orientován na autoritu,

fixní pravidla a zachování společenského řádu. Správné chování je to,

115WEINBERGER,  Ota. Filozofie,  právo,  morálka:  (problémy  praktické  filozofie).
Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 114. ISBN 80-210-0613-7. 

116KOHLBERG, Lawrence a Richard H. HERSH. Moral Development: A Review of
the Theory. Theory into Practice [online]. 1977, 16(2), s. 53 - 59 [cit. 2016-11-13].
Dostupné  z:  http://coebioetica.salud-oaxaca.gob.mx/biblioteca/libros/ceboax-
0499.pdf 
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při kterém plní svou povinnost, ukazuje respekt vůči autoritě a udržování

daného  společenského  řád.“117 Oproti  tomu  již  v  prvním  stupni

postkonvenčního  morálního  stádia  je  právo  pro  jedince  sice  stále

orientačním  bodem,  ale  už  jej  podrobuje  kritickému  racionálnímu

zkoumání  vzhledem  ke  společenské  prospěšnosti.  V  druhém  stupni

postkonvenčního vývoje se potom člověk řídí pouze etickými principy,

které přijal za vlastní.118

I přes velkou relativitu spravedlnosti a morálky se právní věda snaží

najít obecnější pravidlo vztahující se k další neplatnosti práva, které je od

nich příliš odkloněno. Jako jeden z prvních se touto otázkou po Druhé

světové válce zabýval německý právní filozof Gustav Radbruch.

Jeho nejznámějším vyjádřením je pak tzv. Radbruchova formule, která

zní: „Konflikt mezi spravedlností a právní jistotou lze patrně řešit jen

tak,  že  pozitivní  právo,  zajišťované  předpisy  a  mocí,  má přednost  i

tehdy,  pokud je  obsahově nespravedlivé a neúčelné,  to  ovšem vyjma

případu, kdy rozpor mezi pozitivním zákonem a spravedlností dosáhne

tak  nesnesitelné  míry,  že  zákon  jako  nepatřičné  právo  musí

spravedlnosti ustoupit.“119 

Obdobný  názor  vyjádřil  právě  i  vojenský  tribunál  v  Norimberku.

Bohuslav Ečer k tomu říká: „Norimberský soud uznal úzký svazek mezi

mravností a právem. Není práva bez morálky. Právo, které se odpoutá

od tohoto svého věčného pramene, usychá, hyne, nebo se mění v opak

práva.“120

K problematice se později vyjádřil i Spolkový ústavní soud, když v

jednom  ze  svých  nálezů  uvedl:  „Právo  a  spravedlnost  nejsou

zákonodárci k dispozici.  Představa, že ústavodárce může vše uspořádat

podle  své  vůle,  by  znamenal  návrat  k  duchovnímu  stanovisku

117Ibid s. 55
118Ibid
119RADBRUCH, Gustav. O napětí mezi účely práva. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer

Česká republika, 2012. s. 130. ISBN 978-80-7357-919-7. 
120EČER, Bohuslav. Norimberský soud. 1. vyd. Praha: Orbis, 1946. s. 380 
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bezhodnotového právního pozitivismu, které je v právní vědě a praxi již

dlouho překonáno.  Právě  doba nacionálního socialismu v  Německu

učí, že i zákonodárce může stanovit neprávo“.121

Kritiku k postoji Gutava Radbrucha vyjadřuje ve své knize, kde uvádí

názory mnohých právních filozofů,  i Tomáš Sobek. „Radbruchův mýtus

o  tom,  že  za  hrůzami  nacistického  práva  máme  hledat  právní

pozitivismus je – snad už definitivně – u konce“.122

K tomu, proč není možné vinit z nespravedlnosti nacistického práva

právě právní pozitivismus, se vyjádřil Lon Fuller. Argumentoval tím, jak

vlastně nacistické právo fungovalo: „Zaprvé, když se právní forma stala

nepohodlnou, bylo pro nacisty možné obejít ji úplně a  tzv. jednat skrze

stranu v ulicích. Nebyl nikdo, kdo by se odvážil přivést je k odpovědnosti

za krutosti, které takto mohly být spáchány. Zadruhé,  nacisty ovládané

soudy byly  vždy připraveni  nepřihlížet  k  zákonům, a  to  i  těm,  které

nařídili samotní nacisté, pokud to vyhovovalo jejich pohodlí nebo se

báli, že právní výklad by mohl způsobit nelibost nahoře.“123

Mimo jiné je dobré si připomenout, jak bylo napsáno výše124, že mezi

prameny práva byla v době nacismu řazena i vůle Adolfa Hitlera nebo

zdravé národní cítění. Ty měly v chodu tehdejšího státu přednost před

zákony, pokud to nacistické zájmy vyžadovaly.

Domnívám  se  proto  shodně  s  oběma  zmíněnými  autory,  že  nelze

nacistický právní řád považovat za ukázku právního pozitivismu v tom

smyslu,  že  psané  zákony  jsou  jediným  správným pramenem práva  a

striktně se uplatňují. Gustav Radbruch popisoval dále podrobněji rozpor

mezi spravedlností a právem v období nacismu, kdy se dle jeho názoru

121HOLLÄNDER,  Pavel. Filosofie  práva.  2.,  rozš.  vyd.  Plzeň:  Vydavatelství  a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. s.  22. ISBN 978-80-7380-366-7. 

122SOBEK, Tomáš. Právní myšlení: kritika moralismu. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 328. ISBN 978-80-87439-03-6.

123FULLER,  Lon  L.  Positivism  and  Fidelity  to  Law:  A  Reply  to  Professor
Hart. Harvard Law Review [online]. 1958, 71(4), s. 652 [cit. 2016-11-13]. Dostupné
z:  http://people.brandeis.edu/~teuber/Positivism%20and%20Fidelity%20to%20Law
%20-%20A%20Reply%20to%20Professor%20Hart.pdf 

124Viz podkapitola 6.1
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právo zbavilo základního požadavku spravedlnosti, kterým je rovnost. „V

důsledku  toho  natolik  postrádá  právní  charakter,  že  není  snad  jen

nesprávným právem, nýbrž vůbec žádným právem. To platí především o

předpisech,  kterými  si  nárokovala  nacionálněsocialistická  strana  v

rozporu s parciálním charakterem každé strany úplné ovládnutí státu pro

sebe. Právní charakter chybí dále oněm všem zákonům. Které zacházely

s  lidmi  jako  s  podlidmi  a  upíraly  jim  lidská  práva.  Bez  právního

charakteru  jsou  také  ony  všechny trestní  hrozby,  které  bez  zřetele na

odlišnou  závažnost  zločinů,  vedeny  pouze  momentální   potřebou

zastrašení, hrozily za trestné činy nejrůznější intenzity stejným trestem,

začasté trestem smrti.“125

Ať již odborníci  „sváděli“  hrůznost nacistického práva na bezbřehé

uznávání  právního  pozitivismu  nacisty  nebo  se  proti  němu  naopak

vymezovali,  vždy  se  shodovali,   že  se  jednalo  o  předpisy  kruté,

nespravedlivé a odporující morálním hodnotám. Spolkový ústavní soud

stanovil dvě základní podmínky, při jejichž splnění je platné právo možné

prohlásit za neplatné pro jeho rozpor se spravedlností. Nicméně i v tomto

nálezu bylo operováno s pojmy pozitivní a přirozené právo. Důležité je

ovšem, dle mého soudu, podívat se na pravý obsah těchto podmínek.

K těm se Spolkový ústavní soud vyjádřil následovně: „První je rozpor

pozitivní  normy  s  fundamentálními principy  spravedlnosti,  druhou je

intenzita tohoto rozporu, tj. rozpor musí být evidentní a musí dosáhnout

nesnesitelnou míru“, dále konstatoval, že „takto vadný právní předpis

je  neplatný  ex  tunc a  nestal  se  platným  ani  tím,  že  byl  určitý  čas

aplikován a dodržován.“126

Dle tohoto nálezu by tedy mnohé zákony platící v období Třetí říše

byly neplatné již od počátku, a některé také jsou. Lidé, kteří se jimi v té

době řídili,  se tedy chovali v rozporu s pravým právem. V souladu se

125RADBRUCH, Gustav. O napětí mezi účely práva. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer
Česká republika, 2012. s. 131 - 132. ISBN 978-80-7357-919-7.

126HOLLÄNDER,  Pavel. Filosofie  práva.  2.,  rozš.  vyd.  Plzeň:  Vydavatelství  a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. s.  23. ISBN 978-80-7380-366-7. 
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zmíněným  nálezem  i  názorem  německého  profesora  ústavního  práva

Martina  Krieleho127 není  možné  právo  platící  v  období  nacismu

považovat  za neplatné jako celek,  je vždy třeba se zabývat  tím,  které

normy byly v rozporu se spravedlností a principy demokratického státu.

Nicméně  ani  tento  nález,  ani  vyjádření  řady  odborníků  na  právní

filozofii,  které  jsem  měla  možnost  číst,  nedokážou  pregnantněji

pojmenovat moment, kdy je rozpor mezi právem a spravedlností příliš

velký či  očividný, že činí oficiální právo neplatným. Přesto vidím určitý

moment shody v porušování rovnosti zacházení s jednotlivci, i když ani

to  není  zcela  úzká  specifikace.  Dnes bychom mohli  říct,  že  právními

předpisy neplatnými pro jejich rozpor se spravedlností by byly takové,

které  by  porušovaly  základní  lidská  práva.  Přesto  jsou  na  různých

místech světa takové normy platné, vzhledem k tomu, že pojetí lidských

práv není ve světě shodné.

Domnívám  se  proto,  že  není  v  lidských  silách,  natož  v  mých,

odpovědět  přesně  na  otázku  bodu  zlomu  platnosti  nespravedlivého

práva.

7. Norimberský proces

Norimberský  proces  s  nacistickými  válečnými  zločinci  je  dodnes

předmět zkoumání a diskuzí. Odborníci se přou, zda proběhl tak, jak měl,

zda se nemělo s jeho konáním počkat, kdo před ním měl stanout. A dle

mého soudu není možné, aby bylo dosaženo jednotného konsenzu.

Z mého pohledu byl proces před mezinárodním vojenským tribunálem

při  němž  byli  souzeni  hlavní  představitelé  nacistického  Německa,

součástí procesu vyrovnávání se se zločiny,  které se za Druhé světové

války odehrály. Byl to způsob, kterým spojenci jasně označovali, co je

127In  HOLLÄNDER,  Pavel. Filosofie  práva.  2.,  rozš.  vyd.  Plzeň:  Vydavatelství  a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. s.  23. ISBN 978-80-7380-366-7.
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dobré  a  co  je  špatné.  Kdy  se  snažili  o  znovunalezení  a  upevnění

spravedlnosti. A jeho cílem bylo předat zprávu, že závažné zločiny proti

lidskosti a genocida nemohou zůstat nepotrestány, jelikož i válka má svá

pravidla.

Pro tuto diplomovou práci není nicméně zásadním tématem správnost

načasování  či  provedení  tzv.  norimberského  procesu.  Tím  na  co  se

zaměřím  jsou  výpovědi  jednotlivých  obviněných.  Ty  totiž  zcela

jednoznačně  dokládají  vliv  konformity  na  jedné,  a  autority  na  druhé

straně.  Jak  píše  Bohuslav  Ečer:  „Opět  a  opět  se  ve  výpovědích  a  v

obhajobě  obžalovaných  objevovala  jména  Hitler,  Himmler,  Heydrich,

Goebbles a Bromann. Na ty se skoro všichni obžalovaní vymlouvali“.128

Výše bylo zmíněno, že dle Crutchfieldových výzkumů jsou lidé, kteří

se rozhodují nezávisle, inteligentnější, než lidé chovající se konformně.129

Nutností  ovšem  je  uvědomit  si,  že  se  zdaleka  nejedná  o  předpoklad

jediný.  „Kromě Streichera měli  tedy nacističtí  vůdcové nadprůměrnou

inteligenci.  To  jen  potvrzuje  fakt,  že  nejúspěšnější  lidé  na  jakémkoli

úseku lidské činnosti – ať už v politice, průmyslu, vojenství nebo na poli

zločinu  –  mají  zpravidla  nadprůměrnou inteligenci,“  uvádí  psycholog

Gustave Gilbert a  pokračuje: „ Je ovšem třeba si uvědomit, že IQ jen

ukazuje  mechanickou  schopnost  mozku  a  nemá  nic  společného  s

charakterem  nebo  morálkou,  ani  s  jinými  prvky,  kterých  si  je  nutno

všímat při hodnocení osobnosti.“130

Někteří  nacističtí  pohlaváři  se  během  procesu  odvolávali  na  své

konformní  chování  jako  na  něco,  co  je  zprošťuje  viny.  Část  z  nich

zmiňovala  pouze  plnění  svých  povinností,  což  je  fenomén,  který

popisoval  i  Stanley  Milgram  ve  svých  experimentech.131 Příkladem

128EČER, Bohuslav. Norimberský soud. 1. vyd. Praha: Orbis, 1946. s. 239  
129KRECH,  David, CRUTCHFIELD,  Richard  S.  a BALLACHEY,  Egerton

L. Individual in Society: A Textbook of Social Psychology. New York: McGraw-Hill
Book Co., 1962.

130GILBERT, G. M. Norimberský deník. Překlad Jaroslav Kubát. 3. vyd. Praha: Mladá
fronta, 1981. s. 35

131MILGRAM, Stanley. Obedience to authority: an experimental view. 1st harper pbk.
publ. New York: HarperPerennial, 1975.  s.1. ISBN 0-06-131983-X. 
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takové  obhajoby  jsou  slova  Ernsta  Kaltenbrunnera,  který  byl  během

Druhé světové války šéfem Himmlerova bezpečnostního úřadu. Ten trval

na své nevině. „Necítím se vinen za válečné zločiny, plnil jsem jen svou

povinnost jako zpravodajský orgán, a odmítám sloužit jako náhrada za

Himmlera.“132 Obhajobu  na  stejném  principu  zvolil  i  Walter  Funk,

bývalý říšský ministr hospodářství a šéf Říšské banky, když tvrdil: „Ale

pokládám  se  za  prosta  jakékoliv  trestní  viny,  které  jsem  se  dopustil

plněním svých  úředních  povinností.“133 Ve  stejném duchu  pak  hovořil

před tribunálem jako svědek i Wilhelm Keitl. Ten uvedl: „Avšak když byl

rozkaz dán, pak jsem jednal podle své povinnosti,  jak jsem ji  chápal,

nedávaje se zmást možnými, ale ne vždy předvídatelnými následky.“134

Jsem toho názoru, že je na tomto místě dobré připomenout, že jiný z

nacistických  vůdců  Adolf  Eichmann  se  o  mnoho  let  později  během

vlastního procesu konaného v Jeruzalémě hájil velmi podobně. Hannah

Arendtová k tomu uvádí následující: „A ve věci svého svědomí si docela

přesně vzpomínal, že výčitky by v něm vyvolalo jediné, kdyby neplnil to,

co mu bylo přikázáno, a co se snažil konat s neúnavnou horlivostí a

největší péčí – transportovat na smrt miliony mužů, žen a dětí.“135

Na autoritu, v tomto případě konkrétně na osobu Adolfa Hitlera, se

odvolával Rudolf Hess. Nezmiňoval ve své závěrečné řeči pouze výše

popsané plnění povinností. Velký důraz kladl na osobu Adolfa Hitlera a

jeho jako autoritu. I na tomto místě byla znát jeho fascinace nacistickým

vůdcem. I přesto, že ten osobně nebyl přítomen, ani nebyla možnost, aby

se o obsahu závěrečné řeči dozvěděl, neboť byl delší dobu po smrti, jako

autorita  byl  pro  Hesse  stále  důležitý.  Tento  fakt  dokládá  právě  i

následující  výňatek  z  oné  závěrečné  řeči  před tribunálem:  „Pokládám

tato obvinění, vznesená proti mně nepřítelem, za známku cti.  Bylo mým

štěstím,  že  jsem  mnoho  let  svého  života  strávil  prací  pod  vedením

132GILBERT, G. M. Norimberský deník. Překlad Jaroslav Kubát. 3. vyd. Praha: Mladá
fronta, 1981. s. 9

133EČER, Bohuslav. Norimberský soud. 1. vyd. Praha: Orbis, 1946. s. 239 
134Ibid s. 304 
135ARENDT, Hannah. Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá

fronta, 1995. s. 39. ISBN 80-204-0549-6.
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největšího syna svého národa, kterého tento zrodil  ve své historii  za

tisíc let.  Jsem šťasten,  že jsem konal svou povinnost své vlasti,  svému

národu, svou povinnost jako Němec, nacionální  socialista,  jako věrný

stoupenec  svého  fýrera.  Nelituji  ničeho.  Kdybych  znovu  stál  na

počátku, jednal bych opět tak, jak jsem jednal, i kdybych věděl, že mě

nakonec postihne smrt na hranici.“136

Obhajoby  zaměřující  se  na  poslušnost  vůči  Hitlerovým  rozkazům,

která měla z obžalovaných dělat nevinné, a často tomu tak v jejich očích

opravdu  bylo,  se  setkávala  s  různými  názory.  Jeden  z  nich  vyjádřil

americký žalobce v Norimberku Robert H. Jackson. „Pro obžalované prý

byla  Hitlerova  vůle  zákonem.  Ale  oni  si  tak  Hitlera  vypěstovali,

takovým ho chtěli mít. Jejich obhajoba je stejná jako obhajoba syna,

který  by  zabil  otce  i  matku  a  pakprosil  o  mírný  trest,  protože  je

sirotek!“137

Všechna  tato  prohlášení  a  mnohá  další,  která  byla  během

norimberského  procesu  a  později  procesu  s  Adolfem  Eichmannem  v

Jeruzalémě učiněna,  nám mohou i  dnes  sloužit  jako příklady a  svého

druhu důkazy, dokládající skutečnost, že konformita fungovala v období

nacsmu opravdu na principech, které jsou popsány dříve v této práci, a

které byly pojmenovány až po skončení Druhé světové války. Obdobně je

tomu  u  vlivu  autority,  kterého  si  lze  v  mnoha  výrocích,  včetně  zde

zmíněné závěrečné řeči Rudolfa Hesse, všimnout.

8. Rodinná zkušenost – uzavření

Psaní této práce mi umožnilo ponořit se mnohem hlouběji do témat,

která jsou pro mou rodinu zásadní. Stojí za to být hrdinou? Tak zněla

jedna z otázek, které jsem si na začátku položila.

136EČER, Bohuslav. Norimberský soud. 1. vyd. Praha: Orbis, 1946. s. 292 
137Ibid s. 253
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Mohu  pravdivě  prohlásit,  že  v  této  chvíli  toho  vím  o  principech

rozhodování, zda se hrdinou stát, mnohem více. A nejspíš právě proto je

pro mě nesrovnatelně těžší na otázku odpovědět. Jsem daleka toho vynést

o hrdinství v tomto směru jakýkoliv obecný soud.

Je nesporné, že bez lidí, kteří se zachovají nekonformně i v situacích,

kdy riskují mnoho, by se celý příběh lidstva odvíjel diametrálně odlišně.

A dost  možná  by se  z  určitého  pohledu  zastavil.  Ustrnuli  bychom v

některém z mnoha typů zřízení, kdy jediným možným způsobem, který

zaručoval přežití, byl plně konformní život.

Zkoumám-li však blíž příběhy jednotlivých hrdinů, není vzepření se

skupinovému tlaku či autoritě pouze pozitivním příběhem. Vrátím se k

vlastnímu rodinnému příběhu. Mé vypořádání se s ním, dle mého soudu,

je  nepopiratelnou  součástí  mé  diplomové  práce.  Neboť  právě  životní

osud Ludvíka Trejbala a jeho dozvuky v naší rodině byly tím, co můj

pohled na celou problematiku formovalo.

Svoboda je to nejdůležitější,  co máme. Tak jsem byla vychována a

jsem  přesvědčena,  že  se  v  tom  mimo  jiné  otiskují  i  hodnoty  mého

pradědečka. Pokud se podívám na popis osobnosti nonkonformních lidí,

jak  jej  podal  Richard  Crutchfield138, jeví  se  mi,  že  být  nekonformní

znamená být sám sebou, být statečný, přesvědčený o vlastní pravdě. Být

tím, kdo se neskloní, kdo se dokáže vypořádat s osamělostí.  Na jednu

misku  vah  proto  pro  sebe  nepochybně  dávám  všechny  tyto  osobní

charakteristiky, které považuji za obdivuhodné.

Na druhou stranu chovat se nekonformně v době nacismu, pracovat

pro odboj,  znamenalo s  velkou pravděpodobností  riskovat  život  svůj  i

celé své rodiny. Pak by se takové rozhodnutí mohlo jevit velmi sobecké.

Protože já nejsem ochoten žít v takovém světě, budu riskovat vše.

Čím víc o celé věci přemýšlím, tím více možných scénářů před sebou

vidím. Včetně toho, kdy na začátku všeho se můj pradědeček nerozhodl

138Popsáno v podkapitole 4.4 této práce.
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být  hrdinou,  ale  zkrátka  pomohl  jedné  konkrétní  rodině,  kterou  znal.

Možná si ani nedokázal představit, jak nebezpečná může celá akce být.

Domníval se možná, že rok vězení za defraudaci je to nejhorší, co ho

může potkat. Ve chvíli, kdy se celý kolotoč roztočil a on naplno uviděl,

kam jeho pomoc může vést,  bylo  už  možná pozdě vystoupit.  A nebo

nebylo, ale on by se sebou nemohl dál žít, kdyby to vzdal, kdyby vzdal

boj o svobodný svět pro svou dceru. Pokud by to udělal, možná by nebyl

dobrým  rodičem  ani  manželem,  nebo  by  se  možná  rozhodl  odejít

dobrovolně.

Být hrdinou nebo chcete-li chovat se nekonformně je rozhodnutí jako

každé jiné. A ti, co ho udělají, jsou lidé jako mi ostatní. Lidé, kteří někdy

nedohlédnou důsledky svých činů. Anebo se pro ně ve chvíli rozhodnutí

jedná o konflikt dvou negativních sil, jak jej popsal Kurt Lewin.139

Ať  už  to  bylo  ve  skutečnosti  jakkoliv,  což  se  nikdy  nedozvím,

vždycky mu a jemu podobným lidem bud vděčit  za to, že se nad tím

můžu svobodně zamýšlet. Děkuji.

9. Přesah do dnešních dnů

Před samotným závěrem bych se ráda zmínila o krátké paralele, kterou

vnímám mezi  situací  popisovanou doposud v této práci  a současností.

Dovolím se krátce nastínit aktuální situaci v Evropě a Spojených státech

amerických, jak jí vnímám já.

Dnešní Evropa je, alespoň dle mého názoru, stále více rozdělována na

my a  oni.  Obvykle  v  dyádě  my  Evropané  a  oni  přistěhovalci.  Tato

stratifikace a strach z toho ocitnout se ve skupině oni místo my, jak o tom

139WHEELER,  Ladd.  Kurt  Lewin. Social  and  Personality  Psychology
Compass [online].  2008, 2(4)  [cit.  2016-11-12].  DOI:  10.1111/j.1751-
9004.2008.00131.x.  Dostupné  z:
https://www.researchgate.net/profile/Ladd_Wheeler/publication/230075447_Kurt_L
ewin/links/00b7d53accbca65d58000000.pdf 
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hovořil Philip Zimbardo140, významně podporuje konformní chování. Po

internetu kolují zprávy varující před uprchlíky z islámských zemí a lidé

začínají mít strach.

Český ministr financí Andrej Babiš letos údajně řekl, že koncentrační

tábor  v  Letech  u  Písku  nebyl  táborem  koncentračním,  nýbrž  pouze

pracovním, a končili v něm ti,  kteří nechtěli pracovat. Později se hájil

tím, že jeho slova byla vytržena z kontextu,  že pouze někoho citoval.

Nicméně přiznal, že se vyjádřil neobratně a omluvil se všem, kterých se

jeho výrok mohl dotknout.141

V noci z 11. na 12. listopadu zaplnili ulice mnoha amerických měst

demonstranti, kteří nesouhlasí s rasistickými prohlášení nově zvoleného

amerického  prezidenta  Donalda  Trumpa.  V  mnoha  případech  se

demonstrace zvrhly v násilné akce doprovázené vysklenými výlohami,

baseballovými pálkami a prohlášeními o tom, že na obou stranách budou

mrtví, protože bude třeba obětí.142

Donald  Trump  ovšem  nezůstává  za  svými  odpůrci  pozadu.  Jeho

kampaň provázela řada rasistických a sexistických výroků včetně toho,

kdy řekl, že postavit zeď mezi Mexikem a USA je nutnost.143 Je ovšem

třeba  přiznat,  že  není  jediným  politikem,  který  se  momentálně  na

postavení zdi mezi státy odvolává.

Vše co jsem zde uvedla,  má sloužit pouze k vykreslení naléhavosti

140ZIMBARDO, Philip. The Lucifer Effect: How Good People Turn To Evil [ebook].
Londýn: Rider, 2007 [cit. 2016-11-06]. ISBN 9781446759188.

141BARTONÍČEK,  Radek  a  Lukáš  WERNER.  Babiš  čelí  kritice  kvůli  výroku  o
holokaustu  a  táboru  v  Letech.  Omluvil  se  těm,  kterých  se  to  dotklo.
In: Aktualne.cz [online].  2016  [cit.  2016-11-13].  Dostupné  z:
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/babis-celi-kritice-sobotky-i-dalsich-politiku-kvuli-
svym-vyr/r~8842be1c70d911e68d00002590604f2e/ 

142ZÍTKOVÁ,  Radka.  Nechceme  Trumpa,  křičeli  demonstranti  s  baseballovými
pálkami  a  vyhrožovali  smrtí. E15 [online].  2016  [cit.  2016-11-13].  Dostupné  z:
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/udalosti/nechceme-trumpa-kriceli-demonstranti-s-
baseballovymi-palkami-a-vyhrozovali-smrti-1325315 

143IDNES.CZ a ČTK. Debatu republikánů ovládl Trump, agitoval za odchod Mexičanů
z  USA. Idnes.cz [online].  2015  [cit.  2016-11-13].  Dostupné  z:
http://zpravy.idnes.cz/trump-usa-debata-republikanskych-prezidentu-na-prezidenta-
pot-/zahranicni.aspx?c=A150807_071031_zahranicni_aha 
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situace a míře rozštěpení společnosti. V lidech roste napětí a již zmíněný

strach.  Bojí  se  návratu  totalitních  režimů.  A začínají  zvažovat,  co  je

možné a správné udělat pro obranu demokracie.

10. Závěr

Cílem této práce bylo od počátku prozkoumat fenomén konformity a

autority ve vztahu k období nacismu.  A domnívám se,  že se podařilo

odpovědět dostatečně na otázky týkající se příčin konformního chování a

jeho fungování v té době. Konformní chování je podporováno zejména

strachem, že ze skupiny my se dostaneme do skupiny oni, že se staneme

neoblíbenými a ztratíme naši roli ve skupině. V období Druhé světové

války  byl  tento  strach  významně  posílen,  neboť  nešlo  jen  o  ztrátu

oblíbenosti,  nekonformním  jednáním  riskoval  každý  ztrátu  svého

majetku,  života  i  života  své  rodiny.  Nedostatek  informací  o  celkové

situaci  taktéž  významně  podporoval  konformní  jednání.  K  němu  má

jedince tendence také tehdy, pokud si není jistý, co si má o dané situaci

myslet.  Řídí  se potom často tím,  jak se chovají  ostatní.  Třetí  princip,

který zde chci zmínit a významně ovlivňuje míru konformního chování je

rozdělení procesu.  V takovém případě má každý jednotlivec pocit, že je

zodpovědný  pouze  za  svůj  úkol  a  ne  za  konečné  důsledky  celého

počínání. Tento princip byl nacisty použit například pro konečné řešení

židovské  otázky.  Dozvuky  tohoto  principu  lze  zaznamenat  i  v

obhajobách, které zazněly při norimberském procesu.

Na  druhé  straně  spektra  ukazují  Zimbardovy  a  Milgramovy

experimenty, jak snadno se může lidské chování zvrhout. Dokazují, že

neexistuje nepropustná bariéra dělící dobré a zlé. Schopnost za určitých

okolností zabít prakticky za nic je součástí každého z nás.

Nacisté velmi dobře pracovali s fenoménem autority. Autorita Adolfa

Hitlera byla autoritou charismatickou, ta mu také pomohla dostat  se k
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moci.  I  on  si  byl  ovšem  velmi  dobře  vědom  její  nestability.  Proto

vystavěl  byrokratický  systém,  který  fungoval  na  principu  tzv.  legální

autority. K jejímu udržování ovšem používal nepřiměřené hrozby a teror.

Podařilo se doložit, že fungování nacistického práva mělo s legálním

uplatňováním práva  velmi  málo  společného.  Krátce  po  převzetí  moci

prolomili základní principy fungování demokratického státu. Při hledání

odpovědi na to, kde je dána hranice rozštěpení práva a morálky, která

tvoří  z  práva  platného  práva  neplatné,  se  mi  nepodařilo  jednoznačně

uspět.  Ukázalo  se,  že  něco  co  je  tak  bytostně  individuální  jako  je

posuzování  spravedlnosti  a  morálky  nelze  včlenit  do  přesného

konkrétního  pravidla,  tím spíš  že  nejsme  schopni  predikovat  všechny

takové  střety  práva  a  spravedlnosti,  které  mohou  nastat.  Odborníci  z

oblasti  právní  filozofie  se  nicméně  shodují  na  neplatnosti  některých

norem  nacistického  práva  právě  pro  jejich  přílišný  odklon  od

spravedlnosti,  která  bývá  často  vyjádřena  jako  rovnost  zacházení  s

rovnými.

Chovat se konformně je pro lidstvo do určité míry nutné a umožňuje

to, a především umožňovalo dřív naše přežití jako druhu. Domnívám se

nicméně,  že  je  potřebné  zároveň  posilovat  naši  schopnost  postavit  za

vlastní  názor.  To  znamená  zvyšovat  sebevědomí  každého  jednotlivce,

jeho schopnost vystavit se nesouhlasu skupiny a připravovat jej na z ní

pramenícího  osamění.  Stejně  tak  je  nutno  podporovat  naši  schopnost

rozeznat autority vůči nimž je v pořádku dopustit se neposlušnosti.

Není jistě možné, abychom se nekonformně chovali všichni, bylo by

to proti lidské přirozenosti. Je ale nezbytné kriticky uvažovat, ověřovat si

informace  a  naučit  se  citlivě  vnímat  ohrožení  spravedlivého  práva  a

demokratického  státu.  Domnívám  se,  že  právě  mimo  jiné  zkoumání

historických událostí v souvislostech, za které považuji i tuto práci, nám

v tom mohou pomoci.

Při  poslechu  projevu  Hillary  Clintonové  poté,  co  neuspěla  jako

62



kandidátka na prezidentku, se mnou významně zarezonovalo jedna z vět,

kterou řekla a která je pro mě po sepsání celé této práce ještě palčivější:

„Tahle prohra  bolí,  ale  prosím nikdy nepřestaňte věřit,  že  bojovat  za

správné věci stojí za to.“144

144Hillary Clinton's concession speech (full text). In: CNN politics [online]. 2016 [cit.
2016-11-13]. Dostupné z: http://edition.cnn.com/2016/11/09/politics/hillary-clinton-
concession-speech/ 
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Resumé

The aim of this  thesis  was from the very beginning to explore the

phenomenon of conformism and the authority in relation to the Nazis

period.  From  my  point  of  view  questions  related  to  the  causes  of

conformism and its functioning was answered properly. The conformity

is supported by fear, that we will be moved from the group we to the

group they. That we will become unpopular. During the Second World

War this fear was confirmed. The nonconformity didn´t mean only loss of

being popular. It also meant to lose your property, your life and lifes of

your family. The lack of the information increased conformal behavior. If

you don´t know what to do, it is natural to act like the others do. The

third  principle  supporting  conformity  which  was  used  by  Nazis  is

fragmentation. In this type of situations you are only responsible for your

work,  but  you  don´t  realize  the  consequences  of  whole  action.  This

particular principle was used for Final Solution to Jewish Question. 

The experiments made by Stanley Milgram and Philip Zimbardo are

clear  evidences  that  we  all  are  able  to  kill  for  nothing  under  some

circumentences. There is no wall between good and bad people.

Tha Nazis worked well with authority phenomenon. They combined

charismatic authority of Adolf Hitler with so called legal authority of the

whole  bureaucracy. It was supported by using threates and terror.

It is proved by many experts and historical moments that funcitoning

of Nazis law had nothing in common with principles of legality. They

broke basics rules of democratic states after taking the force over. In the

second part of this chapter I try to find  the definition of the moment

when conflict between law on one side and equity and morality on the

other one is to large. This type of conflict is able to make from valid law

the  unvalid  one.  Even the  experts  are  not  able  to  define  the  moment

exactly.  Especialy  because  we  are  not  able  to  predict  every  posibble
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situation that shoul come in the future. The experts on the other hand

agree tah many rules of Nazis law was unvalid ex tunc, because the broke

the basic rule of equity – the equality.

From my point of view is very important to try to understand the past

to be able to avoid make the same mistakes in the future. Because of that

I  belive  we need to  support  our  selfconfidence,  ability  to  protect  our

opinions, critical thinking and looking for equity in law.
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Authority and conformism, social psychology of
Nazism

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.
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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.

Abstract 

The  theme  of  my  thesis  is  Conformity  and  Authority,  social

psychology of Nazism. The purpose of my thesis is to analyse human

behaviour  during  the  Nazi  period,  in  particular  human  tendency  to

conformity behaviour and obedience to the authority.

I have two main reasons to choose this concrete topic for my thesis.

First of all I am psychologist  and it is quite interesting for me to explore

theme both  from law and  psychological  point  of  view.  Secondly,  my

great – grandfather was member of resistance during The Second World

War.  He was executed in concentration camp in 1942. Because of his

choice I was personally interested in exploring nonconformal behaviour

or heroism.
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The thesis is divided into ten chapters including The Introduction and

The  Conclusion.  Chapter  one  is  The  Introduction  and  defines  basic

questions which I would like to answer in my thesis. I also present the

structure of whole thesis there.

The  second  chapter  concentrates  on  my  family  story  I  mentioned

before.  I  provide  there  more  details  about  the  story  of  my  great-

grandfather and consequences of his resolution for my family.

Chapter  three  is  devoted  to  Nazism  and  is  subdivided  into  four

subchapters - Definition, Leader, Rising of Nazism and Antisemitism.

In chapter four I concentrate on Conformism. The aim of this chapter

is to define this phenomenon and to explain the principles of its function.

The authority is theme of the fifth chapter with emphesis on authority

of Adolf Hitler, on the way the Nazis worked with it.

Chapter  six  is  dedicated to  law,  especially to  the Nazism law.  The

chapter is subdivided into two subchapters. First of them describes it´s

functioning,  the  second  subchapter  is  more  about  the  relationship

between equality, morality and law.

How  much  and  in  which  way  did  conformism  influence  the

Nuremberg  trial?  In  chapter  seven I  provide  answer to  this  particular

question.

My family story is theme of chapter eight. I try to describe the process

of my ideas and reflections to this theme during writing this thesis.

Before the conclusion I address our current situation, try to find the

conclusions we can learn from history to not to make the same mistake

again.

The conclusion is that we as a humankind  are not capable avoiding

conformity and blind obedience to authority, but we should try to do that.
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