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Abstrakt 

Podporují závěry Milgramových experimentů pojem „banalita zla“, který použila  H. 

Arendtová během líčení soudního procesu s nacistickým zločincem Adolfem Eichmannem? 

Lze teorií poslušnosti k autoritě alespoň z části vysvětlit motivy a pohnutky  

ke zločinnému jednání, které tohoto nechvalně proslulého strůjce konečného řešení židovské 

otázky přivedlo v roce 1961 před jeruzalémský soud? 

V rámci této bakalářské práce se pokusím nalézt podobnosti mezi vzorci chování účastníků 

laboratorních experimentů S. Milgrama a jednáním A. Eichmanna, jenž se během své 

obhajoby, jak ji popsala H. Arendtová v knize Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě 

zla,  odvolával právě na princip poslušnosti svým nadřízeným. 

 

Klíčová slova:  Hannah Arendtová, Stanley Milgram , Adolf Eichmann, poslušnost k autoritě, 

banalita zla, Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla, konečné řešení 
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1. Úvod 

Ústředním tématem předkládané bakalářské práce je otázka, zdali teorie poslušnosti 

vyvozená ze závěrů slavných experimentů Stanleyho Milgrama může zcela nebo alespoň 

z části vysvětlit jednání jednoho z největších nacistických zločinců Adolfa Eichmanna.  

A zároveň, jestli lze stejnou teorií podpořit pojem „banalita zla“ ve smyslu, v jakém jej 

použila a jak o něm hovoří Hannah Arendtová ve své slavné knize Eichmann v Jeruzalémě: 

Zpráva o banalitě zla. Jinými slovy, lze se domnívat, že by Hannah Arendtová mohla souhlasit 

s Milgramovým předpokladem, že v každém z nás dřímá „malý Eichmann“, a že kdokoli, kdo 

by se ocitl v podobné situaci, by se mohl dopustit stejně závažných zločinů?  

V první části práce se zaměřím na shromáždění a interpretaci informací o Eichmannovi, které 

dle mého soudu podávají obraz o jeho specifické povaze a ještě více o specifickém prostředí, 

které jej obklopovalo. Věnovat se budu důležitým milníkům v jeho kariéře, povaze 

byrokratického systému a celkovému ovzduší ve Třetí říši, jež bylo prostoupeno nacistickou 

ideologií. Nakonec zaměřím pozornost na Eichmannovu neschopnost myslet, jež se nápadně 

projevovala ve způsobu, jakým se vyjadřoval.  

V druhé části pak blíže představím průběh a závěry Milgramových experimentů a jeho teorii 

poslušnosti autoritě. Nejprve se soustředím na otázku, jestli a jakou roli mohly 

v experimentu sehrát případné osobnostní dispozice a charakteristiky zkoumaných subjektů. 

Následně detailněji popíši hlavní situační vlivy a psychologické procesy, ke kterým dochází 

v mysli zkoumaných subjektů v okamžiku, kdy se vzdávají své autonomie a přenechávají 

odpovědnost autoritě.  

Na závěr práce se pokusím na základě dosud předložených informací zodpovědět, jestli lze 

ze sociálně psychologického pohledu nalézt v Eichmannově osobě a jeho okolí dispozice a 

vlivy, jež bychom v souvislosti s jeho jednáním mohli hodnotit jako přitěžující nebo naopak 

polehčující okolnosti.  Nakonec blíže rozeberu pojem a proces myšlení, které Arendtová 

chápe jako podmínku, jež může člověka zdržet od páchání zla a jehož nepřítomností se 

Eichmann vyznačoval. Nakonec bych se ráda zastavila u způsobu, jakým se autoři pojmu 

„banality zla“ a teorie poslušnosti vyrovnali s otázkou svědomí a odpovědnosti. 
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2. Eichmann - obraz důsledného úředníka poslušného příkazů v díle H. 

Arendtové 

2.1. Pojem banalita zla 

Jestliže se v předkládané práci mám zabývat otázkou, zdali je možné pojem „banalita zla“  

ve smyslu, ve kterém jej použila H. Arendtová, podpořit závěry experimentů S. Milgrama, 

dovolím si nejprve tento pojem v krátkosti objasnit a uvést souvislosti, ve kterých se  

u Arendtové objevuje. 

Předně, Arendtová jej použila ve své knize Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla 

pouze dvakrát. V prvním případě tvoří podtitul knihy, ve druhém je pak uveden až v jejím 

samotném závěru. Přesto tento pojem vyvolal, ostatně jako celá kniha, bouřlivé debaty. 

Jestliže bylo obtížné přijmout představu Eichmanna jako někoho obyčejného, „banálního“, 

ještě méně myslitelné bylo smířit se s použitím tohoto slovního spojení v souvislosti 

s nesmírným zlem, které holocaust představuje.  

Jak uvidíme dále, Arendtová tímto termínem nepopisovala Eichmanna a už vůbec ne zlo,  

na němž se podílel. K pojmu „banalita zla“ se Arendtová, zaskočena mohutnou kritikou a 

nepochopením, několikrát v dalších textech ještě vrátila. „Když jsem před několika lety psala 

reportáž o procesu s Eichmannem v Jeruzalémě, hovořila jsem o ,banalitě zla´a nemínila jsem 

tím žádnou teorii nebo nauku, nýbrž něco zcela konkrétního – fenomén zločinů spáchaných 

v obrovském rozsahu, které nebylo možné dopodrobna objasnit na základě špatnosti, 

patologičnosti či ideologického přesvědčení jednajícího, jehož snad jen jediou osobní zvláštní 

byla mimořádná povrchnost.“1  Jako „banalitu zla“ lze tedy chápat zlo, které je sice 

nezměrné, avšak nevychází z žádného, tedy ani zlého úmyslu. Pachatelem je takové zlo 

neuvědomované, což ovšem v případě Eichmanna neznamená, že by si neuvědomoval 

následky svého konání.  

                                                      
1
 ARENDTOVÁ, H., “Myšlení a úvahy o morálce: přednáška“. Reflexe č. 19. 1998.,[online]. [Cit. 3. 1. 2016]. 

Dostupné z http://www.reflexe.cz/File/Reflexe%2019/arendt.pdf, str. 1-1 
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2.2. Eichmann na cestě za kariérním úspěchem 

Eichmann vstoupil do nacistické strany v dubnu 1932, ve stejném roce byl přijat  

za příslušníka SS.  V roce 1933 poté, co byla nacistická strana v Rakousku postavena mimo 

zákon, odešel Eichmann do bavorského Pasova a následně absolvoval vojenský výcvik 

v Klosterlechfeldu, první polovinu roku 1934 pak strávil ideovým výcvikem v Dachau. 

Vojenskou službu však shledal nudnou a jednotvárnou, jakmile se mu tedy naskytla 

příležitost, podal si přihlášku do Bezpečnostní služby říšského vedoucího SS (SD), nového 

oddělení SS založeného H. Himmlerem a vedeného Reinhardem Heydrichem. Zde, 

v informačním oddělení, dostal za úkol katalogizovat údaje o svobodném zednářství,  

po několika měsících nezáživné práce však rád přijal nabídku přejít do specializovaného 

referátu zabývajícího se Židy. Eichmann se stal během poměrně krátké doby odborníkem  

na „židovskou otázku“, seznámil se s díly nejvýznamnějších představitelů sionismu, navázal 

kontakty s židovskými funkcionáři, zvládl základy hebrejštiny a v roce 1937 podnikl studijní 

cestu do Palestiny. 2,3  

Eichmann dosahoval během svých studií i výkonu občanských povolání spíše průměrných 

až podprůměrných výsledků, své nezdary však přičítal vnějším nepříznivým okolnostem.4 Již 

během svého dětství a mládí byl členem několika spolků, cítil se dobře, když byl veden a 

mohl přijímat rozkazy a nedovedl si představit, že by žil svůj život, aniž by byl čehokoli 

členem. 5 Do NSDAP nevstoupil z přesvědčení, nýbrž spíše shodou okolností a to díky nabídce 

pozdějšího šéfa Hlavního úřadu říšské bezpečnosti Ernesta Kaltenbrunnera, která přišla 

v okamžik, kdy zvažoval svoje členství v lóži svobodných zednářů Schlaraffia (z níž byl však 

                                                      
2
 ARENDTOVÁ, H. Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta, 1995, str. 51    

3
 Bettina Stangneth, současná německá filosofka a historička, poukazuje na Eichmannovu přezdívku „car Židů“, 

která se v tisku poprvé objevila v souvislosti s otevřením nového židovského emigračního centra v Berlíně 

v únoru 1939, a se kterou se Eichmann později rád vychloubal. Aby získal ještě větší respekt a pověst 

skutečného odborníka u svých spolustraníků i židovských představitelů, s oblibou šířil fámu, že jeho původním 

rodištěm je Šarona v Palestině, kolona založená německými templery v roce 1871 v blízkosti Tel Avivu. In:  

STANGNETH, B. Eichmann Before Jerusalem: The unexaminded life of a mass murderer. London: A Penguin 

Random House company, 2014, str. 11 - 15 a str. 23. 

4
 ARENDTOVÁ, H. Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta, 1995, str. 42 

5
 Tamtéž, str. 47 



10 

 

záhy vyloučen). Vstup do NSDAP a SS tak pro něj mohl představovat nový začátek, možnost, 

jak to nakonec přeci jen „někam dotáhnout“. 6 Jak Arendtová uvádí, Eichmann v době svého 

vstupu do NSDAP neznal program strany a Hitlerův Mein Kampf nečetl. Psychiatři, kteří jej 

před začátkem soudního líčení vyšetřovali, jej shledali „normálním“, nikoli sadistickým a 

perverzním zločincem ani někým, kdo by nepříčetně nenáviděl Židy či se stal obětí 

antisemitské indoktrinace.  Mohla to tedy být právě jeho ctižádostivost a touha dosáhnout 

konečně kariérního úspěchu, která jej přivedla do byrokratického aparátu nacistického 

totalitního režimu a posléze i před jeruzalémský soud?  

V této souvislosti se jeví zajímavou otázka, kterou si položil Christopher R. Browning ve své 

knize Obyčejní muži: 101. Záložní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku - jakou roli 

mohl sehrát egoismus a kariérismus v situacích, kdy byli příslušníci praporu během 

vražedných operací postaveni před volbu, zda střílet Židy nebo ne. Ti, kteří byli v plnění 

rozkazů zdrženlivější či se střílení vyhýbali, měli častěji dobré civilní zaměstnání a nemuseli 

mít obavu z negativních následků svých rozhodnutí pro budoucí kariéru u policie. Naopak ti, 

pro které tato kariéra byla důležitá, jednali aktivněji a to i v případě, kdy jim vražedné akce 

praporu způsobovaly závažné psychické i fyzické problémy. 7  

Eichmann nikdy dříve v civilních zaměstnáních nevynikal a fakt, že byl během let 1937 – 1941 

čtyřikrát povýšen, mohl být příslibem kariéry, o jaké se mu do té doby mohlo jen zdát.  

Eichmannův talent pro vyjednávání a organizační schopnosti se osvědčily poprvé ve Vídni, 

kam byl Heydrichem poslán, aby se postaral o vystěhování rakouských Židů, což se 

Eichmannovi podařilo – během osmi měsíců jich Rakousko opustilo na čtyřicet pět tisíc. 

Eichmann zjednodušil dosud náročný byrokratický proces získání potřebných dokumentů pro 

vystěhování a zároveň vyřešil problém nedostatku deviz, kterými se museli Židé při vstupu 

do cizí země prokázat.8 Eichmannův úspěch v Rakousku měl záhy sloužit jako příklad pro 

ostatní země.  V říjnu roku 1941 byl Eichmann povýšen na Obersturmbannführera 

(podplukovníka), k jeho lítosti a nepochopení se však jednalo o povýšení poslední.  

                                                      
6
 ARENDTOVÁ, H. Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta, 1995, str. 49 

7
 BROWNING, CH. R. Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a "konečné řešení" v Polsku. Praha: Argo, 1998, 

str. 143 

8
 ARENDTOVÁ, H. Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta, 1995, str. 64 
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2.3. Eichmann byrokrat 

Určit míru Eichmannovy odpovědnosti na holocaustu výrazně ztěžoval fakt, že byl součástí 

velice spletité a komplikované sítě německé byrokracie, ve které navíc často různé státní a 

stranické orgány soupeřily o sféry vlivu a účast na „řešení židovské otázky“. Jestliže se v této 

mašinerii podařilo Eichmannovi získat klíčové postavení, stalo se tak díky tomu, že měl 

v rukou organizaci dopravy. Rozkazy k deportacím včetně instrukcí, jak má být 

s deportovanými naloženo a kolik jich má být usmrceno, dával v písemné podobě Himmler 

šéfovi Hlavnímu říšskému bezpečnostnímu úřadu (RSHA - Reichssicherheitshauptamt) 

Kaltenbrunnerovi, ten poslal písemnou nótu šéfovi gestapa Müllerovi, který následně předal 

ústně rozkaz referentovi oddělení IV B4, jímž byl od roku 1941 právě Eichmann. Jeho 

oddělení nakonec rozhodovalo, kam budou vlaky nasměrovány, upravovalo jízdní řády, 

zajišťovalo „vytíženost vlaků“ a součinnost při zatýkání. 9 

Eichmann byl tedy součástí administrativního aparátu, který vykazoval všechny známky 

moderní byrokratické organizace, jejíž jádro spočívá podle Zygmunta Baumana v oddělení 

prostředků podřízených instrumentálně racionálním kritériím od morálního hodnocení cílů. 

Toto oddělení je pak výsledkem dvou procesů ústředních pro byrokratický model – 

funkcionální dělby práce a nahrazení morální odpovědnosti odpovědností technickou. 10 

Bauman k tomu poznamenává: „ Než se ujmou svého úkolu poslední články v byrokratickém 

řetězci moci (bezprostřední vykonavatelé), většinu přípravných operací, které jim to 

umožnily, už vykonali lidé, kteří nemají s daným úkolem osobní zkušenost a někdy o něm ani 

nevědí.“ Eichmann však s výsledky jím plněného úkolu osobní zkušenost měl, byť neměl 

přímo co do činění s používáním plynu. S Rudolfem Hössem, velitelem koncentračního 

tábora v Osvětimi, v pravidelných intervalech projednával smrtící kapacitu táborů: kolik 

„transportů“ týdně může Osvětim přijmout a zda by v případě potřeby bylo možno kapacitu 

ještě zvýšit.11 Osobně navštívil několik vyhlazovacích středisek, v Treblince na vlastní oči viděl 

zástupy Židů jdoucích na smrt do plynových komor, v Minsku byl přítomen jejich střílení a 

                                                      
9
 ARENDTOVÁ, H. Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta, 1995, str. 204 - 206 

10
 BAUMAN, Z. Modernita a holocaust. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2003, str. 150 - 151 

11
 ARENDTOVÁ, H. Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta, 1995, str. 118 
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Osvětim navštívil dokonce několikrát. 12 Všechny tyto zážitky popsal jako drastické a snažil se 

jim vyhnout, není ale pochyb o tom, že přesně věděl, jak usmrcovací mašinérie fungovala a 

tedy i kam a s jakým cílem transporty posílá.  

Jak dále Bauman uvádí, k nahrazení morální odpovědností technickou (kdy je k dosažení 

vytyčeného cíle používáno technických prostředků a logistických řešení), dochází  tehdy, když 

je lineární hierarchie příkazů doplněna či nahrazena právě zmíněnou funkcionální dělbou 

práce. V takovém případě se byrokratovo jednání stává cílem samo o sobě a je posuzováno 

pouze jeho vnitřními kritérii správnosti a úspěšnosti. Úředník je soustředěn na náležitý výkon 

své práce, jeho oddanost úkolu stoupá společně s mírou vlastní zbabělosti a přísnosti 

nadřízených, případně touhou dosáhnout povýšení či vyniknout. 13  

K povaze moderní byrokratické správy pak Arendtová dodává, že se naneštěstí jedná o 

nejméně lidskou a nejvíce krutou formu politické vlády, protože je to vláda nikoho – vláda 

jednoho či několika mužů je nahrazena vládou systému úřadů, v rámci kterého se přesouvání 

odpovědnosti stává denní rutinou. Jedním dechem však dodává, že v soudní síni toto tvrzení 

pozbývá významu, jelikož je to konkrétní osoba a nikoli systém, kdo zde může být souzen.14  

2.4. Eichmannovo svědomí a Kantův kategorický imperativ  

Neustále vynořující se otázkou během soudního procesu se ukázala být otázka Eichmannova 

svědomí.  Ačkoli z právního hlediska neměla význam, musel si ji klást každý, kdo byl procesu 

přítomen nebo jej zpovzdálí sledoval.  

V této souvislosti není možné nepozastavit se u celkového ovzduší, které v nacistickém 

Německu v předválečné i válečné době vládlo. Arendtová jej popisuje jako „ovzduší 

systematické prolhanosti“, která se stala integrální součástí německého národního 

charakteru. Jelikož organizovaná opozice nebyla v době nacistického teroru myslitelná, 

jediným způsobem, jak projevit nesouhlas a nechovat se jako nacista, byla cesta „vnitřní 

                                                      
12

 ARENDTOVÁ, H. Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta, 1995, str. 121  

13
 BAUMAN, Z. Modernita a holocaust. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2003, str. 154 

14
 ARENDTOVÁ, H. Personal responsibility Under Dictatorship in Responsibiity and Judgment. New York: 

Schocken Books, 2003, str. 31 - 32 
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emigrace“, která kromě vnitřního nesouhlasu s děním ve Třetí říši znamenala i neúčast na 

veřejném životě. Kolik z osmdesáti miliónů Němců se touto cestou vydalo, není možné určit 

ani odhadnout – postoj vnitřní emigrace musel být pochopitelně velmi dobře střeženým 

tajemstvím.15  

Úředníci, kteří v byrokratickém aparátu zastávali významné funkce, by za vnitřní emigranty 

mohl považovat jen málokdo. Našli se však tací, kteří sami sebe označovali za ty, jež svým 

působením zmírňovali rozhodnutí a nařízení přicházející z nejvyšších míst. Arendtová význam 

historek o zmírňovacích zpochybňuje. Nejen proto, že je obtížné prokázat jednoznačně jejich 

pozitivní důsledky, ale také proto, že tímto „zmírňováním“ aktéři de facto potvrzovali 

oprávněnost existence pravidel a nařízení, která byla sama o sobě zločinná. 16  

K Eichmannovi tak stěží mohly dolehnout hlasy, které by vyburcovaly jeho svědomí. Jak 

ostatně sám uvedl: „Nikdo ke mně nepřišel, aby mi vyčítal cokoli, co souviselo s plněním 

mých služebních povinností“17. Eichmann si tedy musel poradit s otázkou svědomí a 

výčitkami po svém.  

Jakmile byl pověřen realizací konečného řešení, opustil dle svých slov původní význam 

Kantova kategorického imperativu, tedy „jednej jen podle té maximy, o níž můžeš zároveň 

chtít, aby se stala obecným přírodním zákonem“. Místo toho jej nahradil vlastní 

překroucenou verzí Kanta pro „domácí potřebu malého člověka“. Ta byla plně v souladu 

s „kategorickým imperativem“ Třetí říše, jak jej formuloval Hans Frank: „Jednej tak, aby sis 

mohl být jist, že kdyby o tvém konání věděl Vůdce, vyslovil by s ním souhlas“.18 Nadto však 

měla Eichmannova verze kategorického imperativu ještě jeden rozměr – člověk má dělat 

více, než jen poslouchat zákony. Jeho jednání má přesáhnout pouhý požadavek poslušnosti, 

                                                      
15

 ARENDTOVÁ, H. Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta, 1995, str. 171
 

16
 Tamtéž, str. 172 - 173, 178 

17
 Tamtéž, str. 177 

18
 FRANK, H. Die Technik des Staates, 1942 podle ARENDTOVÉ, H. Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla. 

Praha: Mladá fronta, 1995, str. 184 
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svoji vůli pak má identifikovat s principem, který je za zákonem, přesněji Vůdcovou vůlí, 

z něhož zákon pramení.19 

Tedy nikoli vraždění miliónů Židů, ale neposlechnutí rozkazu bylo pro Eichmanna možným 

zdrojem výčitek a špatného svědomí. Jeho neúnavná horlivost, s jakou organizoval 

transporty do vyhlazovacích táborů, nepolevila ani v situaci, kdy již někteří z členů vedení 

strany přestali ke konci války konečné řešení podporovat a přidali se (ze zcela pragmatických 

důvodů) k umírněnému křídlu. Himmlerův rozkaz zastavit na podzim roku 1944 přesuny 

maďarských Židů Eichmann dokonce sabotoval. Bylo to právě jeho svědomí, kvůli kterému 

tento nekompromisní postoj zaujal – byl si vědom toho, že Himmlerovy příkazy jsou 

v rozporu s tím, co přikázal Vůdce, jehož bezmezně obdivoval (mimo jiné proto, jak to 

z obyčejného kaprála dotáhnul až na říšského vůdce).20 Ze stejného důvodu se Eichmann 

stavěl negativně i k výjimkám, které se často udělovaly privilegovaným skupinám Židů. Sám 

se osobně přimluvil pouze ve dvou případech a tato nedůslednost v něm na dlouhou dobu 

zanechala nepříjemné pocity. Nikdy nepodléhal vlastním pohnutkám, ať mohly mít jakýkoli 

důvod.21 

2.5. Vliv ideologie na poslušnost 

Chápání Eichmanna jako ničím výjimečného úředníka, který byl pouze součástí 

byrokratického systému a jednal dle udělených příkazů, je častou mylnou chybou čtenářů 

Arendtové. Eichmann se vědomě rozhodl podřídit totalitní autoritě a zcela přijal za své 

názory, které po několik let hlásala nacistická propaganda. Horlivě byl oddán Hitlerově ideji 

„konečného řešení“, jehož realizace měla být podmínkou přežití Třetí říše.  

Přesto, jak Eichmann několikrát během líčení uvedl, „osobně“ proti Židům nic neměl. 

Arendtová jej koneckonců označuje za člověka, který nebyl příkladem fanatického antisemity 

ani produktem nacistické indoktrinace.22 Z rozhovorů, které Eichmann poskytl v Argentině 

roku 1955 holandskému novináři a bývalému příslušníku SS W. Sassenovi je však patrné, že 

                                                      
19

 ARENDTOVÁ, H. Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta, 1995, str.. 184 

20
 Tamtéž, str. 198 

21
 Tamtéž, str. 185 

22
 Tamtéž, str. 40 
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Eichmann se se svými antisemitskými názory netajil.  (Někteří z kritiků Arendtové poukazují  

na fakt, že Arendtová neměla k dispozici kompletní přepisy rozhovorů se Sassenem, což 

mohlo vést k tomu, že se nechala Eichmannovým vystoupením v soudní síni obelhat a uvěřila 

mu, že motivací jeho činů nebyla bezmezná nenávist k Židům.23 Případně vyzdvihují fakt, že 

se sice dotkla důležitého jevu, avšak vybrala si pro něj špatný příklad.24) 

Jak si tedy tyto protichůdné názory vysvětlit a jakou úlohu sehrála právě nacistická ideologie  

ve formování Eichmannova přesvědčení a názorů? Aby bylo možné této úloze porozumět, je 

potřeba si uvědomit, že se jedná o ideologii totalitního hnutí. Pravá povaha ideologie se 

podle Arendtové ukazuje až v roli, kterou sehrává v aparátu totalitní nadvlády. Z tohoto 

pohledu lze u ní vysledovat následující totalitární prvky – aspiraci na totální výklad všeho, co 

nastává, vzniká či pomíjí, čímž dává příslib objasnění všech historických událostí, poznání 

přítomnosti a spolehlivé předpovědi budoucnosti. Dále pak nezávislostí na veškeré 

zkušenosti, protože od ní se již nemůže ničemu novému naučit, což nakonec vede 

k odpoutání se od reality a snaze ji postupně měnit. A konečně důraz na konzistentní postup 

argumentace, který, nedotčen zkušeností, striktně vyvozuje veškeré děje z prvotní premisy, 

což ústí v to, že svoboda samostatného myšlení je nahrazena logikou, kterou může člověk 

potlačovat sám sebe skoro stejně násilným způsobem, jako by byl utlačován vnější mocí.25 

Příznačné pro moderní ideology typu Hitlera je pak to, že je nepřitahuje již samotná „idea“ 

určité ideologie, nýbrž logický proces, který se na jejím základě vyvíjí.  Proces, který by nebyl 

myslitelný bez „ledově chladného uvažování“ (jenž je vysoce ceněné) a který svojí extrémně 

logickou konzistentností vede až důsledkům, jež mohou mít právě podobu „konečného 

řešení“ - jestliže se totiž vaše mysl ztotožní s premisou, že jedna rasa má větší právo na život 

než jiná, pak nemůžete následně nevyvodit důsledek nutnosti „nezpůsobilou“ rasu vyvraždit. 

Není to tedy idea, za kterou ideolog bojuje, nýbrž samotný boj, který se stává ústředním 

                                                      
23

 STANGNETH, B. Eichmann Before Jerusalem: The unexaminded life of a mass murderer. London: A Penguin 

Random House company, 2014, str. xxii - xxv 

24
 Pochybnosti historiků v tomto směru shrnuje Christopher R. Browning konstatováním: „Arendt grasped an 

important concept but not the right example.” In BERKOWITZ, R. Did Eichmann Think? [online]. [Cit. 28. 10. 

2015]. Dostupné z http://www.the-american-interest.com/2014/09/07/did-eichmann-think/   

25
 ARENDTOVÁ, H. Původ totalitarismu I - III. Praha: OIKOYMENH, 2013, str. 634 - 635 

http://www.the-american-interest.com/2014/09/07/did-eichmann-think/
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tématem, jemuž se vše podřizuje. Stoupenci nacistické ideologie jsou tak spíše než ideji 

oddáni hnutí, ke kterému se hlásí a kam chtějí patřit. 26 

V tomto smyslu lze Eichmanna chápat jako někoho, kdo nebyl nevyhnutelně zastáncem ideje 

vyvraždění Židů, ale jako někoho, kdo byl zcela oddaný hnutí, v jehož programu bylo 

vyvraždění Židů jakožto další a nevyhnutelný důsledek v procesu uskutečňování ideologie o 

nadvládě árijské rasy.27  

2.6. Morálka a právo ve Třetí říši 

Nacističtí zločinci se během soudů často odvolávali na fakt, že konali v souladu se „státními 

akty“ či na základě „vyšších příkazů“. Jak Arendtová podotýká, tyto dva pojmy nelze 

zaměňovat. Stání akty jsou vyjmuté z právních sankcí, protože jsou považovány za výjimečná 

opatření, ke kterým stát přistupuje, pokud je ohrožena jeho existence nebo kontinuita 

právního řádu. A v takovém případě může mimořádně páchat i trestné činy, které 

nepodléhají právnímu či morálnímu soudu (Arendtová přirovnává takovou situaci k případu, 

kdy ohrožovaná osoba spáchá zločin v sebeobraně).28 Lze oprávněně pochybovat, že 

vykonání státního aktu s cílem vyhladit evropské židovstvo bylo nezbytnou podmínkou pro 

přežití suverénního německého státu, přesto tento argument (neúspěšně) použil  

i Eichmannův obhájce dr. Servatius – obžalovaný konal „státní akt“ a jeho odsouzením se 

současná německá vláda zbavuje vlastní odpovědnosti, činí z něj „obětního beránka“.29 

Jak je však možné obhájit teorii raison ď état, ze které koncept státních aktů vychází, tam, 

kde se téměř každý takový akt stal kriminálním činem? Zločin zde již nebyl výjimkou 

z pravidla, která měla pomoci udržet u moci vládnoucí stranu, stal se naopak něčím běžným. 

Za takových okolností byly naopak rozkazy nezločinné povahy tím, co se stalo výjimkou.  

                                                      
26

 ARENDTOVÁ, H. Původ totalitarismu I - III. Praha: OIKOYMENH, 2013, str. 636  
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 BERKOWITZ, R. Did Eichmann Think? [online]. [Cit. 28. 10. 2015]. Dostupné z http://www.the-american-

interest.com/2014/09/07/did-eichmann-think/   
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 ARENDTOVÁ, H. Personal responsibility Under Dictatorship in Responsibiity and Judgment. New York: 

Schocken Books, 2003, str. 37 - 38 
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 ARENDTOVÁ, H. Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta, 1995, str.320 
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Co se týče povahy vyšších příkazů, obecně lze předpokládat, že nebude zločinná. Jestliže 

vykonávající obdrží rozkaz, který je zjevně nezákonný, nezbavuje se odpovědnosti, pokud jej 

splní. Tato nezákonnost musí nad rozkazy, které mají být neuposlechnuty, vlát jako „černá 

vlajka“ s varujícím znamením „Zakázáno!“. 30 Eichmann byl schopen tuto „nezákonnost“ 

spatřovat v příkazech, které ke konci války vydal Himmler, a které byly svojí povahou jako 

jedny z mála nezločinné. Jednalo se o příkaz zastavit deportace Židů a rozmontovat plynové 

komory, což jak Eichmann cítil, nebylo v souladu s přáním Vůdce. Právě prokazatelné váhání 

s jejich splněním a nesouhlas bylo něco, co Eichmannovi během soudního líčení přitížilo. 

V totalitním režimu nacistického Německa tedy došlo nejenom k úplnému převrácení 

právního rámce, ale i morálních hodnot společnosti. Jakoby se morálka stala, podle svého 

původního významu, souborem zvyků a způsobů, které lze jednoduše vyměnit za jiné. Tak 

jednoduše jakoby se jednalo o pravidla stolování.31 

2.7. Jazyk zastírající skutečný význam zločinu 

Arendtová poukazuje na jednu význačnou charakteristiku Eichmanna, která se v plné síle 

projevila během výslechů a soudního líčení, a tou byla jeho neschopnost se normálně 

vyjadřovat. Eichmann sám uvedl, že jeho jedinou řečí je úřední řeč (Amtssprache). Stále 

dokola používal tatáž slova a klišé, jestliže se mu podařilo dát dohromady vlastní větu, 

opakoval ji tak dlouho, až se z ní stala fráze.  Zatímco se soudci domnívali, že používáním 

frází se Eichmann snaží skrýt své zločinné pohnutky a myšlenky, Arendtová dává 

neschopnost vyjadřování do souvislostí s neschopností myslet, přesněji myslet z pozice 

někoho druhého. 32 

Neschopnost vyjadřování se Eichmannovi v úředním systému, kde se pro vše používaly 

jazykové směrnice (Sprachregelung), nemusela být na překážku. Rafinovaný systém hesel a 

kódových označení měl za cíl veřejnosti zakrýt skutečnou podstatu výnosů, vykonavatelům 

pak jazykové směrnice pomáhaly v tom, aby své zločinné jednání nemuseli porovnávat  s tím, 

                                                      
30

 ARENDTOVÁ, H. Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta, 1995, str. 200 
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 ARENDTOVÁ, H. Personal responsibility Under Dictatorship in Responsibiity and Judgment. New York: 

Schocken Books, 2003, str. 43 
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co by dříve sami označili za vraždu nebo lež. Slovo vraždit bylo nahrazeno slovem „udělit 

smrt z milosti“, „konečným cílem“ pak nebylo nic jiného než úplné vyhlazení Židů. Pro 

deportace se užívaly výrazy jako „přesídlení“ nebo „pracovní nasazení na Východě“. 

Nekódovaný jazyk mezi sebou mohli používat pouze ti členové strany, kteří byli tzv. „nositeli 

tajemství“, tedy výslovně seznámeni s Vůdcovým rozkazem. Eichmann byl jedním z nich, 

avšak je dost nepravděpodobné, že by s ostatními nositeli tajemství hovořil jinak než právě 

kódovým jazykem. 33 

Z přepisů rozhovorů a výslechů s válečnými zločinci Stanley Milgram vyvozuje jeden 

z poznatků, který se také týká užívání jazyka – pachatelé často hovoří jazykem, který je plný 

eufemismů. Díky nim se činy pachatelů, alespoň na verbální úrovni, nedostávají do střetu 

s morálními pojmy, které jsou člověku od dětství vštěpovány. Jemnější výrazy postupně 

v jazyku převládají a chrání tak pachatele před plnou morální odpovědností svých činů.34 

Jestliže úlohou používání kódového jazyka a eufemismů bylo skrýt skutečný význam zločinů 

před veřejností, pro Eichmanna měla klišé a fráze ještě jeden význam – vyvolávaly v něm 

pocit „povznesení“. Eichmann měl pro každý úsek svého života připraveno speciální 

povznášející klišé, a pokud se mu jej podařilo vhodně použít, cítil se spokojen. Jako 

nejabsurdnější příklad Eichmannovy neschopnosti normálně se vyjadřovat uvádí Arendtová 

jeho proslov před vykonáním rozsudku, který byl plný klišé, jako by zapomněl, že se jedná o 

jeho vlastní pohřeb.35  

2.8. Eichmannova neschopnost myslet z pozice druhého  

Eichmannovo vyjadřování za pomoci frází a klišé dává Arendtová úzce do souvislosti 

s neschopností myslet, zejména pak myslet z pozice druhého, přičemž tuto neschopnost 

vnímá jako nejnápadnější rys jeho osobnosti.36  Neschopností myslet však nemíní hloupost  

ve smyslu nechápavosti, případně neznalosti či opomenutí existujících dobrých mravů, nýbrž 

bezmyšlenkovitost, jejímž zdrojem je právě neschopnost vztáhnout se ke skutečnosti z jiné 

                                                      
33
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než vlastní perspektivy.  Tato bezmyšlenkovitost nepochází ani z mravního defektu či vůle ke 

zlu, která není žádnou podmínkou špatného jednání. Myšlení, tedy zvyk zkoumat vše, co se 

děje nebo vzbuzuje pozornost bez ohledu na výsledky a specifický obsah, pak může náležet 

mezi podmínky, které člověka od konání zla zdržují. 37 Blíže se pojmem myšlení v podání 

Arendtové budu zabývat v závěru práce, v tuto chvíli bych ráda poukázala na několik situací, 

během nichž se nepřítomnost myšlení projevila nejvíce, a které velmi úzce souvisejí  

nejen s odosobněním obětí, ale i sama sebe (jak uvidíme na příkladu Eichmanna).  

Německý historik a novinář Joachim Fest v rozhovoru s Arendtovou zaznamenal příběh 

Ernesta Jüngera, který Arendtová vyprávěla, aby lépe přiblížila význam slova 

bezmyšlenkovitost:   

V průběhu války Ernst Jünger potkal několik německých sedláků a jeden z nich 

zahlédl, jak osvobození a samozřejmě úplně hladoví ruští vězňové opouštějí 

tábory. Obrátil se na Jüngera a řekl: „Podívejte, jací jsou to podlidé, jsou jako 

dobytek, který žere žrádlo pro prasata.“ Vidíte, jakou tupost v sobě má tenhle 

příběh. Ten muž si vůbec neuvědomoval, že to je to, co každý člověk udělá, když 

dlouhou dobu hladověl. Ano, je to tak, úplně každý. Tato tupost má v sobě něco 

skutečně odpuzujícího. Eichmann byl velice inteligentní, ale měl v sobě právě 

tuhle tupost. A to je ve skutečnosti to, co jsem měla na mysli, když jsem mluvila o 

banalitě. V tom není žádná hloubka – není to ďábelské! Jedná se jednoduše o 

neochotu si alespoň představit, co se druhému děje, není to tak? 38 

Způsob, jakým dotyčný německý sedlák hovořil o vyhladovělých vězních, je ukázkou 

nejkrajnější podoby dehumanizace člověka, jehož jednání bylo zredukováno na tu 

nejzákladnější úroveň primitivního přežívání, člověka, který byl připraven o veškerou lidskou 

důstojnost a dokonce i o lidskou podobu.39 Odosobnění druhého a sebe sama má pak podle 
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Todorova na svědomí totalitní zlo v mnohem větší míře než jakékoli sadistické či primitivní 

pudy.40  

Proces dehumanizace Židů, na kterém měla nemalou zásluhu nacistická propaganda, byl 

jednou z hlavních podmínek, aby se Evropa mohla stát judenfrei. 41 Není tedy překvapivé, že 

pečlivý Eichmann přistupoval k odosobnění obětí velice důsledně. V Eichmannově případě se 

nejedná o odosobnění, které by mělo „pouhou“ podobu počítání Židů jako kusů živého 

nákladu určeného pro transporty a následného zplynování v koncentračních táborech. 

Eichmann jde v odosobnění obětí ještě dále a dokazuje to nejenom svým způsobem 

vyjadřování, ale i tím, jaké okamžiky a vzpomínky si je schopen vybavit. Je to právě líčení 

takových momentů a okolností, které doprovázely důležitá rozhodnutí a zločinné jednání, jež 

působí ve srovnání s jejich vlastní hrůznou podstatnou absurdně.  

Arendtová se pozastavuje u jednoho z nich a tím je Eichmannovo vyprávění o průběhu 

konference ve Wannsee v lednu roku 1942, během které byla dohodnuta koordinace všech 

kroků vedoucích ke „konečnému řešení“, tedy k likvidaci evropských Židů. Po samotném 

jednání, během něhož se účastníci věnovali řešení „složitých právních otázek“ či „různým 

způsobům možného řešení problému“, a které netrvalo více než hodinu a půl, následoval 

oběd. Eichmann jej popsal jako „takové malé, příjemné a společenské setkání“, aby se 

navázaly potřebné osobní kontakty. Po odjezdu několika nacistických hodnostářů mu bylo 

dovoleno zúčastnit se posezení u krbu se svými nadřízenými Müllerem a Heydrichem. „Bylo 

to poprvé, co jsem viděl Heydricha kouřit a pít“, všichni po dlouhé práci odpočívali, byli 

spokojeni a zvláště Heydrich měl výbornou náladu.42 Todorov líčení této příhody řadí mezi 

„skvosty z kategorie odosobnění“ a přidává ještě příklad, kdy se Eichmann vyjadřuje o 

nutnosti likvidace maďarských Židů. Přesněji, hovoří o tom, že „Maďarsko mělo být rovněž 

nějak zbaveno svého břemene“. V této větě jsou Židé zaměněni za břemeno, slovo „my“ se 

pak nikde nevyskytuje.43 
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Odosobnění Eichmann tedy dosahuje i u sebe. A je na ně hrdý. Nechce dělat nic jiného než 

vykonávat rozkazy, vyhýbá se osobní iniciativě a vždy se snaží být „krytý“ vyššími rozkazy, 

považuje se za obyčejného pěšce a kolečko nedisponující vlastní vůlí, ne-subjekt. Přesto  

ve svém vlastním odosobnění tak daleko nezachází – stále se vnímá jako osobu, neboť soudí, 

že je k politování.44 Jestliže Eichmann během výslechů použil slovo lítost, vztahoval se tím 

v první řadě ke své osobě. Ke své „lítosti a žalu“ to nikdy nedotáhl dále než 

 na Obersturmbannführera SS.45 Když jej Heydrich informoval o fyzické likvidaci Židů, 

reagoval:  „…… všechno mě opustilo, radost z práce, jakákoli snaha a zájem. Nějak jsem celý 

vyhasl.“46 Ke konci války si již přeje konec deportací, protože je ze záležitostí kolem nich 

unaven.47 

Arendtová uvádí jako nejlepší příklad Eichmannovy neschopnosti vžít se do situace jiného 

člověka způsob, jakým líčil své působení ve Vídni, kde zastával funkci vedoucího ústředny  

pro židovské vystěhovalectví (tento rok mimochodem Eichmann označil za nejšťastnější a 

nejúspěšnější období svého života48).  Dle svých slov zde Eichmann, jeho lidé a Židé „táhli za 

jeden provaz“, židovští funkcionáři za ním běhali kdykoli se vyskytly nějaké těžkosti a 

„vylévali si mu srdce“. Eichmann jim plnil přání emigrovat (protože shodou okolností se toto 

přání potkávalo s přáním nacistů mít Říši judenrein) a během procesu se k době, kdy s ním 

Židé „táhli za jeden provaz“, nechtěl vracet, aby „nezraňoval jejich city“, když se nyní doba 

tak změnila.49 

Zvláštní nedostatek představivosti a neschopnost vidět v druhém člověka Eichmann dokázal i 

během výslechů vedených kapitánem Avnerem Lessm, jenž se před nacistickým terorem 

zachránil jen včasnou emigrací do Palestiny a u něhož se Eichmann snažil zcela 

nepochopitelně najít porozumění a z něhož si slovy Lesse udělal jakéhosi zpovědníka.50   
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2.9. Poslušnost a podpora – dvě strany stejné mince 

Přestože během soudního procesu zaznělo mnohokrát, že byl Eichmann jen jedním z mnoha 

koleček vražedného soukolí nacistického režimu, Arendtová jej zodpovědnosti za jeho konání 

nezbavuje.  

Argument řady obžalovaných nacistů, které zazněly v Norimberku, Jeruzalémě i jinde, byly 

vždy podobné – jakákoli organizace vyžaduje poslušnost vůči nadřízeným a stejně tak 

zákonům dané země. Nejvyšší nacističtí vůdci této poslušnosti, jedné z nejvíce velebených 

ctností, zneužili, díky čemuž se dotyční dostali až na lavici obžalovaných. Dále argumentovali, 

tím, že nacistická diktatura netolerovala žádnou formu odporu a neuposlechnutí rozkazu 

znamenalo s jistotou koncentrační tábor nebo smrt. Jiná volba než uposlechnout příkazů tak 

neexistovala. 51  

V této souvislosti je potřeba připomenout, že dosud nebyl doložen jediný případ, kdy by 

odmítnutí uposlechnutí rozkazu vedlo k vážnému potrestání. Přesvědčení o hrozícím trestu 

pro neuposlechnutí rozkazu mohlo být výrazně silnější u vojáků, na něž mohl být vyvíjen 

bezprostřední nátlak a kteří se mohli obávat vojenského soudu – Christopher R. Browning 

v této souvislosti hovoří o „předpokládané tísni“. 52 (Eichmann ovšem v takové situaci nebyl. 

Jestliže by se podle svých slov dostal do situace, kdy by byl jmenován velitelem 

koncentračního tábora, musel bych spáchat sebevraždu, protože zabíjet by nedokázal. Tato 

pravděpodobnost však nebyla vysoká, jelikož nacističtí vůdci si byli dobře vědomi možností a 

omezení svých lidí.53)   

Arendtová upozorňuje, že udržení jakéhokoli režimu není možné bez silné podpory těch, 

kteří s ním souhlasí. V začátcích vytváření totalitního režimu může sice stát silný jedinec, ten 

sám však nikdy nemůže stačit na to, aby zrealizoval své cíle a plány bez souhlasu a 

spolupráce ostatních. Zatímco o poslušnosti můžeme hovořit v souvislosti s jednáním dětí 
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nebo otroků, v politické sféře tento pojem nemá místo. V politice „poslušnost“ a podpora 

znamená totéž.54  

Pokud by se našlo dost těch, kteří by se vyhýbali či neúčastnili veřejného života, celý systém 

by nemohl efektivně fungovat a zhroutil by se. A to i v případě, pokud by se nejednalo  

o aktivní odpor či rebelii (jak podotýká Arendtová, hrdinství nelze očekávat od všech). 

Jestliže tedy můžeme považovat zločince nového typu (ke kterým patřil i Eichmann)  

za odpovědné a to i přesto, že zločin vykonali na rozkaz a nikoli z vlastní iniciativy, je to 

proto, že v politice a morálce slovo poslušnost nemá místo. 55 

Zločineckou politiku Třetí říše Eichmann plněním daných rozkazů pomáhal uskutečňovat a 

podporoval ji. A jelikož to byl on, jeden konkrétní člověk a jeho skutečné jednání, tedy nikoli 

systém, národ či ideologie, kdo byl souzen, dochází Arendtová k závěru: 

 …… A protože jste podporoval a aktivně prováděl politiku, která nechtěla sdílet 

Zemi s židovským národem a dalšími národními společenstvími, jako byste vy a 

vaši nadřízení měli právo rozhodovat o tom, kdo Zemi obývat smí a kdo ne, nelze 

očekávat od nikoho, to jest od žádného příslušníka lidského rodu, že si bude přát 

obývat Zemi společně s vámi. To je ten důvod, ten jediný důvod, proč musíte být 

odsouzen k smrti.56 
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3. Milgramova teorie poslušnosti  

Více než člověka porušujícího zákony, bychom se dnes měli obávat toho, kdo je dodržuje. 

- Dwigh MacDonald, The reponsibility of peoples 

Závěry Milgramových studií přinesly podobné znepokojení jako Arendtové pojem „banalita 

zla“. Vyplynulo z nich totiž, že většina obyčejných a normálních lidí je schopna na příkaz 

autority provést to, čeho by se jinak z vlastní inciativy nikdy nedopustila.  S Arendtovou tedy 

dochází ke stejnému poznání a to, že zlo nemusí nutně spáchat vždy osoba brutální, 

sadistická či jinak zvrácená. Znamená to však, že Milgramova teorie poslušnosti podporuje 

koncept „banality zla“ ve smyslu, v jakém o něm hovoří Arendtová? Nebo se jedná pouze o 

společný výchozí bod (to jest, zlo nepáchají jenom vyšinutí lidé), ze kterého se ale každý 

posléze ubírá jiným směrem? Abych se později mohla pokusit na tuto otázku odpovědět, 

představím v této kapitole nejprve situační vlivy, jež dle uvedené teorie vedou ke ztrátě 

autonomie a pocitu vlastní odpovědnosti, a detailněji popíši psychologické procesy,  

ke kterým během přechodu do agentického stavu dochází. 57  

Milgramem popsané účinky situačních vlivů se místy také pokusím vztáhnout na jednání 

skupiny německých záložních policistů, kteří se aktivně a bezprostředně účastnili vraždění 

Židů, a jejichž roli v holocaustu popsal Christopher R. Browning v knize Obyčejní muži. 101. 

záložní policejní prapor a "konečné řešení" v Polsku. Podmínky, ve kterých se nacházeli, byly 

sice nepředstavitelně odlišné od podmínek, které pro účastníky výzkumu připravil Milgram 

ve své laboratoři, přesto na ně vlivy situace působily a formovaly jejich jednání podobným 

způsobem. Vztažení teorie poslušnosti na skutečné podmínky mužů 101. záložního 

policejního praporu poskytuje dle mého názoru možnost lépe si představit a pochopit účinky 

situačních vlivů, kterým byli vystaveni.   
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3.1. Milgramův experiment - počátky a důvody jeho vzniku 

Tři měsíce poté, co započal soud s Adolfem  Eichmannem, se v univerzitním městě New 

Haven začalo schylovat k řadě experimentů, které se měly zapsat mezi nejznámější a také 

nejkontroverznější v dějinách sociální psychologie. Stanley Milgram, psycholog působící 

 na zdejší univerzitě Yale, nechal v místních novinách otisknout inzerát nabízející odměnu  

ve výši 4,5 dolarů dobrovolníkům, kteří se zúčastní studie lidské paměti v laboratoři fakulty 

psychologie. Tím začal jeden z mnoha Milgramových pokusů zaměřených na výzkum 

poslušnosti vůči autoritě, jehož výsledky šokovaly celý svět.  

Milgram, vystudovaný politolog, se začal studiu sociální psychologie věnovat na Harvardské 

univerzitě v roce 1954. Milgramovo pozdější zaměření na výzkum otázky poslušnosti 

k autoritě významně ovlivnili věhlasní psychologové Gordon Allport, Milgramův školitel a 

mentor, a dále pak Solomon Asch, s jehož studiemi konformního jednání se mohl Milgram  

osobně seznámit díky tomu, že působil jako jeho výzkumný asistent během Aschova 

hostování na univerzitě.  Ve své dizertační práci se  Milgram věnoval srovnání konformního 

jednání mezi občany Norska a Francie, po získání titulu Ph.D. Milgram nastoupil na univerzitu 

Yale jako odborný asistent na fakultě psychologie, kde se výzkumu poslušnosti věnoval již 

 od prvního semestru svého působení.58 

Nebyl to však jen  Asch, který Milgrama inspiroval ke zkoumání otázky poslušnosti autoritě. 

Významným podnětem, který nasměroval jeho zájem právě do této oblasti, byly hrůzy druhé 

světové války, ze kterých se svět teprve vzpamatovával, a s tím související otázky, jak je 

možné, že se většina z osmdesáti miliónů Němců nechala tak snadno ve svém přesvědčení 

strhnout fanatickým a nenávistným Hitlerem. Milgrama, jenž pocházel z židovské rodiny 

emigrantů, která před vzrůstajícím antisemitismem uprchla z Evropy do New Yorku, nemohla 

nechat netečným ani význačná událost v dějinách Izraele. Tou bylo dopadení Adolfa 

Eichmanna v Argentině a následný soudní proces v Jeruzalémě, jehož se zúčastnila Hannah 
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Arendtová a jejíž popis Eichmanna jako nijak zajímavého úředníka plnícího příkazy příhodně 

zapadal do Milgramovy teorie poslušnosti k autoritě.59  

Milgramova otázka zněla jasně – mohl by se za předpokladu, že budou splněny určité vnější 

okolnosti, dopustit spáchání zločinu úplně kdokoli? Nebo je k páchání zločinného jednání 

předurčen pouze ten, jehož osobnostní rysy vykazují již předem známky zvrácenosti, 

patologického chování, brutality? Mohli by v procesu holocaustu stejně tak zdatně jako 

Němci asistovat i američtí občané, pokud by se ocitli v podobných podmínkách?  

Stejně jako se Arendtové kniha stala z mnoha důvodů předmětem bouřlivých diskusí a 

mnohých kritik, i Milgram se musel vypořádat s nesouhlasem, který vycházel nejen z řad 

členů vědecké obce, ale i veřejnosti. Bylo těžko uvěřitelné, že by za utrpení a vyhlazení 

miliónů Židů měly nést odpovědnost pouze situační vlivy.  

Mnohem přijatelnější byly hypotézy poukazující na možné osobnostní determinanty, které 

odpovídají za selhání jednotlivců. Tímto směrem se ubíral i tým německého filosofa 

Theodora Adorna, který krátce po druhé světové válce vydal knihu s názvem Autoritářská 

osobnost. Pomocí tzv. f-stupnice, která sestávala z rozhodujících povahových rysů člověka, se 

pokusil identifikovat jedince potenciálně náchylné k agresivnímu chování a se sklonem 

podřizovat se silné autoritě. Podle této teorie by za úspěchem nacistů musela stát neobvykle 

vysoká akumulace jedinců s povahovými rysy typickými pro autoritářskou osobnost. Problém 

této teorie spočívá v absenci důkazů a vysvětlení toho, proč by k takové akumulaci mělo dojít 

právě v Německu. Na druhou stranu, rozdělením lidstva na rozené protonacisty a jejich 

oběti, které jsou zákonitě jakékoli viny paušálně zbaveny, bylo určitě méně zneklidňující než 

Milgramova hypotéza, že ukrutnosti nepáchají zločinci, nýbrž obyčejní lidé, kteří se snaží 

dobře zhostit svých povinností. 60   
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3.2. Obyčejní účastníci Milgramova experimentu a obyčejní muži Christophera 

R. Browninga 

Milgram věnoval výběru účastníků experimentu pečlivou pozornost. Záměrně z něj vyloučil 

studenty Yalovy univerzity a to ze dvou důvodů. Prvním byl fakt, že tito studenti 

představovali relativně homogenní skupinu – jednalo se vesměs o skupinu mladých a vysoce 

inteligentních lidí, kteří již navíc měli povědomí o pokusech z oboru psychologie. Druhým 

důvodem pak bylo vysoké riziko, že se o experimentu již mohli dozvědět od ostatních 

studentů, kteří s ním již byli seznámeni během jeho pilotních verzí. Milgram proto vybral 

účastníky z řad zájemců, kteří reagovali na zveřejněný inzerát nebo zaslanou pozvánku 

k experimentu (příjemci pozvánky byli vybráni z místního telefonního seznamu).61 

Respondenti tedy tvořili heterogenní skupinu, v níž byli z 40% zastoupeni kvalifikovaní či 

nekvalifikovaní dělníci, stejnou měrou pak lidé kancelářských profesí (obchodníci, úředníci), 

20% pak představovali zaměstnanci odborných profesí. Věkově se řadili do tří skupin 

dvacátníků, třicátníků a čtyřicátníků (v poměru 20:40:40).62 Zatímco prvních experimentů se 

účastnili výhradně muži, v dalších již byly zastoupeny i ženy.63 Pochybnost, že výsledky 

experimentu mohly být zkresleny tím, že se do něj přihlásili dobrovolníci, jejichž zájem  

o účast mohl souviset s určitými osobnostními rysy a charakterem, Milgram vylučuje. Motivy 

účastníků byly velice různorodé, od pouhého zájmu o psychologický experiment či peněžní 

odměnu až po snahu dozvědět se něco o sobě samém. Navíc účastníci podobných studií, 

pakliže se přihlásí do výzkumu dobrovolně, tíhnou obecně méně k autoritářství než ti, kteří 

se účastní na základě jiného způsobu výběru.64 Z tohoto důvodu by se spíše dala 
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předpokládat vyšší náchylnost k neposlušnosti, nikoli naopak (to nakonec potvrzují 

 i Milgramovy výzkumy provedené v jiných zemích – tam, kde byly metody přijímání 

účastníků odlišné, dosahovala míra poslušnosti ještě vyšších hodnot).65  

Otázku, zdali případný zvláštní výběr příslušníků 101. záložního policejního praporu mohl 

sehrát úlohu ve způsobu, jakým tito muži podléhali autoritě a vykonávali rozkazy zabíjet, si 

klade i Ch. R. Browning.  Většina mužů tohoto praporu byla středního věku a pocházela 

z okolí Hamburku. Nejpočetněji byli zastoupeni dělníci (zhruba 63%), ostatní pocházeli z nižší 

střední vrstvy a ve většině případů se jednalo o obchodníky či úředníky v zaměstnaneckém 

poměru. Hamburk se řadil k nejméně nacifikovaným městům Německa, muži praporu díky 

svému vyššímu věku znali i jiné politické a morální normy z přednacistické doby. Většina 

z nich nadto patřila ke společenské vrstvě, která byla spíše protinacistická (byť do roku 1942 

se jich překvapivě hodně - 25% - stalo členy NSDAP). Se znalostí těchto faktů pak nelze 

předpokládat, že by se jednalo o vzorek mužů, kteří by byli zvláště vhodní pro dráhu 

masových vrahů. Promyšlený výběr neproběhl ani u vyšších hodností, někteří z důstojníků, 

jak se později ukázalo, se pro masové vraždění hodili ještě méně než příslušníci praporu 

s nižší hodností.66 

Některé studie zabývající se nacistickými vrahy naznačily, že mohl existovat samovolný typ 

výběru, kdy do NSDAP vstupovali osoby s větším sklonem k násilnému chování (tedy ti, kteří 

by podle f-stupnice vykazovali znaky autoritářských osobností). Sociolog a odborník  

na holocaust John M. Steiner navrhl v této souvislosti pojem spáč, kterým lze označit 

násilnické, avšak latentní, rysy chování, jež jsou aktivovány při určitých podmínkách. Těmito 

podmínkami měl na mysli chaotické poměry v Německu po první světové válce, ve kterém 

byl neúměrně vysoký počet obyvatel přitahován k nacionálnímu socialismu a SS. Po skončení 

                                                                                                                                                                      

  

65
 MILGRAM, S. Obedience to Authority. London: Pinter & Martin Ltd., 2013, str. 170 - 171 

66
 BROWNING, CH. R. Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a "konečné řešení" v Polsku. Argo, 1998, str. 

50 a 139 – 140  



29 

 

druhé světové války se pak tito lidé vrátili zpět k normálnímu chování. 67 Tuto teorii však 

nepotvrzuje závěr dalšího slavného experimentu P. Zimbarda. 

Zimbardův pokus spočíval v tom, že do prostředí uměle vytvořeného vězení na univerzitě 

 ve Stanfordu, umístil skupinu studentů, které náhodně rozdělil do rolí vězňů a dozorců, a 

sledoval jejich chování po dobu šesti dnů. 68  Studenti při výběru prošli psychologickými testy, 

které měřily jejich osobností rysy a vrozené dispozice, přičemž byli vyloučeni ti, jejichž 

výsledky přesahovaly normální rozpětí. Jednalo se tedy o homogenní skupinu zdravých a 

inteligentních jedinců, kteří se naměřenými výsledky testů navzájem nijak zásadně 

neodlišovali.69   

Přesto se po několika málo dnech ukázalo, že zhruba třetina dozorců se se svojí rolí natolik 

identifikovala, že jejich vynalézavost v šikanování a vysoká úroveň sadistického a brutálního 

jednání s vězni překvapila celý tým vědců, kteří experiment vedli. Výsledky testů osobnosti 

dvou dozorců, kteří si počínali nejvíce surově, byly zcela průměrné s výjimkou jednoho 

faktoru, kterým byla maskulinita. Překvapivě se však u prvního z dozorců jednalo o nejnižší 

naměřenou hodnotu z celé skupiny studentů (včetně vězňů), u druhého se pak jednalo  

o hodnotu zcela nejvyšší. Tedy ani v tomto osobnostním rysu nedošlo ke shodě, která by 

mohla spolehlivě předurčit jejich budoucí jednání v okamžiku, kdy vklouzli svých rolí. 

Zimbardo, který byl v kontaktu s prvním z dozorců i po mnoho dalších let po skončení 
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experimentu, dodává, že jej nelze charakterizovat jinak než jako mladého muže, který je 

normálním a spořádaným manželem, otcem, obchodníkem a uvědomělým občanem.70 

3.3. Situační vlivy na lavici obžalovaných  

3.3.1.  Role autority 

Na rozdíl od Milgramova výzkumu v průběhu standfordského vězeňského experimentu nijak 

nepůsobila a nijak do něj nezasahovala vnější zavedená autorita, která by průběžně 

z účastníků snímala odpovědnost za jejich jednání. V tomto případě pouze stačilo, aby 

rozdělení protikladných rolí a přidělení výhradní a neomezené moci jedné z nich 

legitimizovala na začátku nadřízená autorita. Poté, co obě skupiny přijaly své role a jim 

odpovídající a očekávané vzorce chování, dal se do pohybu tzv. schizmogeneticky řetězec,  

ve kterém je, podle hypotézy biologa a antropologa G. Batesona, nepřátelský postoj 

odůvodňován a posilován tím více, čím více vyvolává nepřátelské chování u druhé strany. 

V případě vězeňského experimentu tak vnímaná nadřazenost dozorců způsobovala 

submisivnost vězňů, a čím více dozorci demonstrovali svoji sílu, tím více byli vězni 

ponižováni.71  

V Milgramových experimentech naopak byla role autority jasně daná a účastníkům na jejich 

začátku představená. Z psychologického hlediska považuje Milgram za autoritu tu osobu, 

jejíž postavení jí dává oprávnění řídit sociální dění v dané situaci. Tato situace a tudíž i 

kontrola autority jsou však vnímány vždy v kontextu (jestliže platí v jedné situaci, nemusí 

platit v jiné). Autorita je podporována obvyklým sdílením očekávání společnosti, že určité 

situace jsou zpravidla někým řízeny a kontrolovány. Zároveň však autorita není podmíněna 

vyšším společenským statutem (Milgram uvádí jako příklad uvaděče v divadle, jehož nařízení 

se obvykle dobrovolně podřídíme), často její síla vychází nikoli z osobnosti samotné, nýbrž 

z postavení, jak je ve společenské hierarchii vnímáno.72  
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Během výzkumu Milgram osobu autority, která dávala příkazy k udělování šoků v závislosti 

na správnosti odpovědí, několikrát obměnil. V průběhu prvních experimentů byla autorita 

reprezentována vědcem (jednalo se o mladého učitele biologie), oblečeného do šedého 

pláště a působícího dojmem přísného, avšak klidně vystupujícího odborníka.73 V dalších 

variacích byl nahrazen vědcem, jehož projevy byly vnímány jako mírnější a bez známek 

agrese. Obdobně došlo i k výměně obětí, namísto slušného a submisivního účetního 

středního věku Milgram obsadil do role oběti muže s tvrdými rysy ve tváři, který vypadal, že 

by obstál v kdejaké rvačce. Změna osob v rolích však nevedla k výrazně jiným výsledkům než 

v předchozích experimentech, což potvrzuje spíše než úlohu osobnosti její význam z pohledu 

funkce a důležitosti.74   

Výrazně odlišné výsledky byly zaznamenány v obměnách experimentu, kdy se autorita 

vzdálila z laboratoře a udělovala posléze pokyny pouze po telefonu. V takových případech 

několik probandů udělovalo šoky s nižší intenzitou, než jakou ohlásili autoritě do telefonu. 

Obejití příkazu a tedy i maření experimentu, s jehož účelem byli předem seznámeni, pro ně 

bylo snazší než vyvolat otevřený konflikt s autoritou.75  

Podobným způsobem pak poklesla tendence poslouchat příkazy autority v situaci, kdy byli  

do její role obsazeni dva vědci, jež se nemohli na dalším postupu – zdali pokračovat 

v experimentu či nikoli – dohodnout. Ze dvaceti subjektů jich 18 odmítlo v experimentu 

pokračovat přesně v okamžiku, kdy došlo k prvnímu konfliktu mezi autoritami. Zároveň byla 

zřejmá snaha probandů zjistit a ověřit si, která z autorit má vyšší postavení. Fakt, že jim tato 

informace nebyla poskytnuta, je znepokojoval a vyvolával v nich napětí. Stejně však jako  

ve všech předchozích variantách to nebyl ani křik či protesty oběti, nýbrž právě rozpor dvou 

různých autorit, které je přiměl v pokračování experimentu přestat.76 
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3.3.2. Blízkost oběti 

Jako významný situační vliv se během Milgramových pokusů ukázal být faktor blízkosti oběti. 

Jestliže se během prvních pokusů oběť vždy nacházela v jiné místnosti a bez možnosti přímé 

komunikace, v dalších modifikacích pokusů se oběť učiteli a experimentátorovi vizuálně či 

zvukově přibližovala.  

Přímo úměrně s narůstající blízkostí pak klesala i ochota subjektu poslouchat dané příkazy. 

V případě, kdy subjekt žáka neviděl, avšak mohl jasně slyšet její nesouhlas a naříkání, se míra 

poslušnosti od základní varianty pokusu příliš nelišila. Poté však, co byla oběť přemístěna  

do stejné místnosti, míra poslušnosti klesla na 40%. Nejmenší ochota uposlechnout příkazy 

(přibližně 30%) pak byla zaznamenána v případě, kdy měl subjekt žákovi přidržet ruku  

na spínači a to i přes jeho protesty.77 

Jestliže se oběť nacházela ve vedlejší místnosti, učitel si následky svého jednání sice mohl 

uvědomovat, avšak nevyvolávalo to v něm žádný hlubší prožitek. Pokud se však oběť 

nacházela na stejném místě a stala se přítomnou, učitel ji nemohl ze své mysli vytěsnit. 

Kromě toho, že ji měl neustále na očích a mohl tedy pozorovat její projevy nesouhlasu či 

bolesti, byl zároveň sám obětí pozorován, což v něm mohlo vzbudit pocity viny či studu. 

Blízká přítomnost oběti také mohla narušit dosavadní spojenectví a soudružnost mezi 

vědcem a učitelem – jestliže byla vzdálena, stala se sama jakýmsi „outsiderem“, objektem, 

který je vzdálen jak z fyzického, tak i psychologického pohledu. Svojí přítomností může oběť 

ovlivnit dosavadní skupinové cítění a vzájemné závazky a soudružnost, které skupinové cítění 

běžně vyvolává. 78 

Milgramovy experimenty potvrdily význam faktoru blízkosti oběti, která, je-li skutečná, 

viditelná a bezprostředně přítomná, může vyvolat nesouhlas s rozkazy a zvýšit 

pravděpodobnost jejich neuposlechnutí. 79 
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Na vlastní kůži se o účinku bezprostřední blízkosti oběti na své jednání mohli přesvědčit 

příslušníci 101. záložního policejního praporu. V červenci roku 1942 dostali policisté za úkol 

shromáždit 1800 Židů z vesnice Józefow, práceschopní měli být posláni do táborů, ostatní 

pak na místě zastřeleni. Mužstvo mělo provést celou akci od začátku do konce, nejprve měli 

shromáždit Židy na místním tržišti (staří, nemocní a malé děti měli být zastřeleni okamžitě  

při zátahu), odvést je do blízkého lesa a tam je postřílet. Střílení trvalo celý den s výjimkou 

polední přestávky.  Někteří policisté se snažili úkolu vyhnout a někteří museli být v průběhu 

vystřídáni, protože nebyli schopni mířit přesně, jak byli z celého dění otřeseni. Přesto jich jen 

málo rozkaz neuposlechlo a na konci dne se počet zastřelených Židů přehoupl přes 1500.  Jak 

policisté později vypověděli, po skončení akce a návratu do kasáren se mnozí z nich velice 

opili, většina jich zažívala pocit studu a hrůzy.80  

Při dalších větších zátazích a masových popravách již střílení prováděli „specialisté“. 

Nejčastěji se jednalo o příslušníky pomocných oddílů z obsazených sovětských území, tzv. 

hiwi („Hilfswilliger“). Policisté byli většinou nasazováni pouze na vyklízení ghett a 

doprovázení transportů směřujících do Treblinky. Přenechání špinavé práce „trawnikům“ 

pomohlo příslušníkům praporu k tomu, aby si na svoji účast v „konečném řešení“ zvykli a 

poslušně se řídili rozkazy bez toho, aby vnitřně zažívali rozporuplné pocity, které by mohly 

ochromit jejich jednání.81 

3.3.3. Sociální konformita 

Jedna z modifikací Milgramových experimentů měla za cíl určit, jakým způsobem ovlivňuje 

snaha přizpůsobit se skupině rozhodnutí subjektu uposlechnout příkaz, či jej odmítnout. 

Sociální konformita se podle Milgrama odlišuje od poslušnosti hned v několika ohledech. 

Konformní jednání je možné ve skupině, jejíž členové se nacházejí na stejné úrovni, jednání 

je často napodobované, rozhodnutí jejího člena přidat se k ostatním je dobrovolné a 

provedené nikoli na základě explicitně vyjádřeného příkazu, nýbrž má spíše podobu 

spontánního jednání. Faktor dobrovolnosti pak zásadně určuje, jak si subjekt uvědomuje 

svoji odpovědnost. Zatímco v případě uposlechnutí rozkazu se může cítit zbavený 
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odpovědnosti, při rozhodnutí přidat se ke skupině si svoji odpovědnost přiznává a nezříká se 

své autonomie. Význam konformního jednání popírá nebo jej bagatelizuje, neboť k jeho 

rozhodnutí přidat se ke skupině neexistoval objektivní legitimní důvod.82  

 V experimentu, během něhož Milgram využil dva nové spolupracovníky, kteří společně se 

subjektem dávali otázky a případně i elektrické šoky žákovi, a kteří v experimentu postupně 

odmítali pokračovat, se poslušnost subjektu významně snížila. Z experimentu odstoupivší 

muži působili na subjekt jako příklad kladných povahových rysů a povzbudili jej k tomu, aby 

sám své působení v pokusu ukončil. Jak však Milgram podotýká, skupina bohužel nestojí vždy 

na té správné straně a stejně tak jako k pozitivnímu jednání, může svého člena svést k činům 

krajně nemorálním. 83 

Byl to konečně také tlak na přizpůsobení se skupině, který ve 101. záložním policejním 

praporu způsobil, že i ti, jež by se, pokud by jednali pouze sami za sebe, rozkazu zabíjet 

vzepřeli, nakonec uposlechli. Přestože velitel pluku, major Trapp, dal mužům při prvním 

velkém zabíjení v Józefówě možnost se úkolu vzdát, pokud se na něj „necítí“, většina mužů 

této nabídky nevyužila. Mnoho policistů později uvedlo, že reagovali spíše na tlak směřující 

k přizpůsobení se než na autoritu samotnou.84 Vzdát se úkolu by znamenalo přenechat 

„špinavou práci“ ostatním, navíc vystoupení z řady by mohlo být chápáno jako morální výtka 

určená kamarádům, kteří se střílení neštítili. Tím by se v konečném důsledku jednalo  

o asociální akt, který byl pro většinu z mužů v daných podmínkách nepředstavitelný (proto 

také většina těch, kteří střílet odmítli, omlouvali svoje rozhodnutí slabostí či zbabělostí, nikoli 

tím, že by byli příliš dobrotiví či morálně lepší než ostatní).85  

Přestože se tedy faktor autority a sociální konformity v mnoha směrech odlišují, mohou se  

za určitých podmínek vzájemně posilovat (případně doplňovat, je-li jeden z nich slabší) a 

přimět člověka s jinak pevnými morálními zásadami k páchání činů, jež by pro něj byly za 

běžných okolností nemyslitelné.  
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3.4. Ztráta vlastní autonomie a pocitu odpovědnosti 

3.4.1. Milgramův agentický stav  

Milgram se pokusil vysvětlit překvapivě vysoké procento poslušnosti k autoritě několika 

faktory, které mohou postupně přebírat vládu nad autonomním jednáním člověka a 

způsobit, že se dostane do tzv. agentického stavu.  Ten Milgram definuje jako stav mysli, 

 ve kterém se dotyčný jedinec vidí jako nástroj k vykonání rozkazů či přání jiné osoby a  

ve kterém již nejedná sám za sebe.86 

Aby k tomuto přesunu z autonomního do agentického stavu mohlo dojít, musí být splněno 

několik podmínek. První z nich je osvojení si zvyku poslouchat autority, který se utváří již 

v raném dětství v rodině. Tento zvyk je dále posilován a formován v řadě výchovných 

institucí, ve kterých se jedinec učí, jakým způsobem se má orientovat a fungovat v rámci 

dané organizace a je veden k poslušnosti vůči autoritám, jež mají často neosobní charakter a 

mohou být reprezentovány například symbolem, uniformou či titulem.  Zjišťuje, že 

poslouchání se vyplácí, na rozdíl od neposlušnosti je odměňováno a to často v podobě 

kariérního povýšení.  Při splnění všech těchto předpokladů pak stačí, aby se vyskytlo několik 

bezprostředních faktorů, které mohou uvést jedince do agentického stavu.  Jedním z nich je 

uznání legitimní autority a dobrovolný vstup do systému autorit. Právě povahu 

dobrovolného vstupu vyzdvihuje Milgram jako jeden z nejdůležitějších činitelů, které 

zásadně ovlivňují způsob, jakým jedinec vnímá v systému svoji roli. Vůle k poslušnosti pak 

vychází z jeho smyslu pro povinnost a není závislá na nátlaku autority. Ochota spolupracovat 

je dále podpořena ideologií autority, neboť skrze ni jedinec může vidět své jednání jako 

přínosné pro dosažení konečného cíle (v případě Milgramových experimentů tuto ideologii 

představovala věda, přesněji všeobecně sdílená víra v její přínos pro blaho a pokrok 

lidstva).87  

V agentickém stavu jedinec opouští své původní já a jeho povahové rysy mohou nabýt nové 

podoby.  Jeho hlavním zájmem je vyhovět autoritě a co nejkompetentněji vykonávat dané 

rozkazy. Vztah k autoritě se pro něj stává klíčovým a odsouvá do pozadí vše ostatní (jak 
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Milgram poznamenává, v průběhu experimentu subjekt v agentickém stavu vnímal žáka 

často jako nepříjemnou překážku a komplikaci v jeho vztahu k experimentátorovi). Jedinec 

přejímá hledisko autority a její definování významu situace, a díky tomu dobrovolně 

vykonává všechny rozkazy, které z ní logicky následují.88  

Nejvýznamnějším důsledkem agentického stavu je pak pocit ztráty vlastní odpovědnosti. 

Předmětem morálního soudu již není obsah samotného jednání, nýbrž způsob, jakým je 

provedeno, to znamená tak, aby s výsledkem byla autorita co nejvíce spokojena. Jedinec již 

nezhodnocuje vlastní chování, neboť nevychází z jeho motivu. Jak Milgram podotýká, právě 

absence této vnitřní kontroly může pro společnost, ve které jednání vychází z nařízení 

autorit, představovat velké nebezpečí.89  

Otázku, co člověka udržuje v agentickém stavu, zodpovídá Milgram vysvětlením tzv. 

svazujících faktorů. Jedním z nejvýznamnějších je fakt, že konání subjektů probíhá ve fázích. 

Šoky jsou udělovány postupně a s jejich sílící intenzitou by subjekt, pokud by si přál přestat, 

jen obtížně hledal omluvu pro předešlé trestání žáka. Z toho pohledu je pro něj snazší 

v konání vytrvat.90 Bauman k tomu poznamenává: „…. člověk se nemůže očistit, aniž se 

očerní. Aby skryl špínu, musí se už napořád vléci blátem.“91 

Další ze  závazků, které subjekt mohou odrazovat od projevu neposlušnosti, je riziko 

zpochybnění legitimity autority nebo otevřeného konfliktu s ní. Projev poslušnosti zachovává 

autoritě její status a důstojnost a její narušení může subjekt přivést do rozpaků a pocitu 

trapnosti, kterému se chce za každou cenu vyhnout. Je paradoxní, že ve snaze dostát 

takovéto situační etiketě bere subjekt ohledy na pocity autority, zatímco pocity oběti, která 

může ve stejné chvíli zažívat nemalé utrpení, jsou zcela odsunuty do pozadí.92 

Jednoduchá struktura Milgramových pokusů, ve kterých byla většinou zkoumána interakce 

pouze mezi jednou autoritou a jedním subjektem, neumožňuje sledovat důsledky přesouvání 
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odpovědnosti v rozsáhlé byrokratické organizaci. V ní dochází k přesouvání odpovědnosti 

průběžně a na všech úrovních její hierarchie. Bauman v této souvislosti hovoří o těkající 

odpovědnosti, kdy každý ze členů organizace může svalit odpovědnost na někoho jiného, 

takže v konečném důsledku nikdo necítí zodpovědnosti za nic. Právě tato forma 

odpovědnosti je hlavní podmínkou k tomu, aby se lidé, kteří svojí povahou nejsou 

kriminálníci, ochotně účastnili na činech svojí podstatou nemorálních nebo nelegitimních.93 

3.4.2. Tíseň zakoušená subjektem 

Byť většina účastníků Milgramova experimentu vytrvala v udělování šoků až do konce, 

zažívala zároveň pocity tísně. Pocit tísně se podle Milgrama může dostavit v situaci, kdy 

dosud autonomní jedinec vstupuje do hierarchického systému autorit, ve kterém se očekává 

jeho naprostá poslušnost. Zažívaná tíseň je pak dokladem toho, že přesun z autonomního  

do agentického stavu není absolutní a že dosavadní morální přesvědčení jedince mohou 

vybudit jeho svědomí a vyvolat neposlušnost k autoritě. V Milgramově experimentu bylo 

zdrojů vyvolaného pocitu tísně hned několik. Kromě samotného křiku žáka jej způsoboval 

fakt, že subjekt udílel šoky, což se mohlo jednak dostat do rozporu s jeho vnitřním 

přesvědčením, a dále nepříznivě ovlivnit obrázek, který má o svých vlastních morálních 

hodnotách. Svoji roli hrála i protichůdnost rozkazu autority a přání žáka, a také obava 

z případné pomsty žáka po skončení pokusu.94  

Významným faktorem, který v průběhu experimentu zmírňoval pocity tísně zkoumaného 

subjektu, byla vzdálenost či fyzická bariéra mezi ním a žákem. Znamená to, že vzdálenost, čas 

a fyzické překážky mezi vykonavatelem a obětí mohou neutralizovat smysl pro morálku. 

Z čistě kvantitativního pohledu je sice mnohem zvrácenější usmrtit shozením bomby několik 

desítek tisíc lidí, než vlastnoručně ubít jednoho z nich, z pohledu psychologického je však 

vykonání druhého aktu mnohem obtížnější. Technologický pokrok umožnil závratný rozvoj 

možností masového vraždění na dálku, z evolučního hlediska se však v člověku nestihly 
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vyvinout vnitřní brzdy, které by zabránily této formě agrese stejně tak, jako se tomu děje 

v případě fyzické konfrontace s druhým tváří v tvář.95  

Zkoumané osoby se pokusily během experimentu vypořádat se s pocitem tísně několika 

způsoby. Jedním z nejprimitivnějších psychologických mechanismů zmírnění tísně je pokus 

vyhnout se myšlenkám na způsobené utrpení či přímo pohledu na oběť. Ještě větší ochranu 

před pocitem nepohodlí představuje úplné popření utrpení obětí subjektem (jak Milgram 

dodává, i několik let po skončení války odmítaly milióny Němců uvěřit holocaustu), nebo 

alespoň popření vlastní odpovědnosti. Zvláštním způsobem vyrovnání se s danou situací 

představuje snaha utrpení oběti zmírnit tím, že ji potrestá elektrickým šokem na co nejkratší 

dobu, případně tím, že jí napoví správnou odpověď, aby k němu vůbec nedošlo. Jako 

předstupeň k vyslovení neposlušnosti by mohl být považován projev nesouhlasu subjektu, 

bohužel ve většině případů se ukázalo, že i jasně vyslovený nesouhlas je jen další způsob, jak 

zmírnit vlastní pocit tísně. Subjekt i přes vyslovené protesty většinou zůstával v podřízené 

pozici vůči autoritě a pokračoval v plnění rozkazů. Nakonec i fyzické projevy tísně jako třes, 

pocení se, nervózní smích atp. pouze zmírňovaly emocionální nepohodu a tím přispívaly, 

stejně tak jako výše popsané mechanismy, k tomu, aby byl experiment úspěšně dokončen 

přesně v souladu s přáním a rozkazy autority.96   

3.4.3. Vypovězení poslušnosti 

Vyslovení neposlušnosti neznamená pro subjekt pouze fakt, že se subjekt přestane řídit 

vydávanými rozkazy, ale představuje také zásadní změnu v definici vztahu mezi subjektem a 

autoritou. Jestliže subjekt ve své poslušnosti vytrvá, je pro něj chování autority 

předvídatelné. Pokud jí však poslušnost vypoví, její další chování se pro něj stává velkou 

neznámou a může být (často oprávněně) zdrojem obav.  

Proces, na jehož konci stojí vypovězení poslušnosti, začíná vnitřní pochybností o správnosti 

vlastního jednání, která se následně projeví sdělením této pochybnosti autoritě. Jestliže 

autorita na sdělení nereaguje, subjekt vysloví jasný nesouhlas a následně i pohrůžku, že 

experiment ukončí. Ta konečně vyústí v odmítnutí rozkazy nadále vykonávat. Celý tento 
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proces vyžaduje maximální zmobilizování vnitřních sil, které se nezastaví u pouhého 

verbálního vyslovení nesouhlasu, nýbrž vede až k faktickému činu, jímž je odepření 

poslušnosti autoritě.   

Subjekt, který odmítl v experimentu pokračovat, tím přebral odpovědnost za jeho zmaření. 

Ukázal se být neschopným splnit svůj úkol, který měl být z vědeckého hlediska přínosný pro 

zkoumání lidské paměti. Narušil sociální uspořádání a vztahy v dané situaci a zradil projekt, 

který se původně zavázal svojí účastí podpořit. Jak ale dodává Milgram, břímě, jež sebou díky 

tomuto rozhodnutí nese, nese již jako on sám, nikoli jako poslušný subjekt, který rezignoval 

na lidské hodnoty.97  
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4. Eichmann v Milgramově laboratoři 

V předchozích dvou kapitolách jsem se pokusila detailněji představit pohled H. Arendtové na 

osobu A. Eichmanna a blíže popsat Milgramovu teorii poslušnosti k autoritě. V následující 

části bych ráda ty dvě kapitoly propojila a vrátila se k otázkám, které jsem si kladla v úvodu. 

Tedy, mohou závěry Milgramových experimentů zcela nebo alespoň zčásti vysvětlit jednání 

A. Eichmanna a může jeho teorie poslušnosti podpořit pojem „banalita zla“ ?  

4.1.  Problémy srovnání  

Pokus přirovnat simulovanou situaci v Milgramově laboratoři s podmínkami v nacistickém 

Německu (nebo snad dokonce s osobní situací A. Eichmanna) pochopitelně naráží na řadu 

překážek, které Milgram sám přiznává. Zatímco laboratorní experiment trval přibližně hodinu 

a působení autority a ideologie (v tomto případě víry v prospěšnost vědy) tak bylo časově 

velice omezené, obyvatelé Třetí říše byli totalitnímu režimu se vším, co k němu patří, 

vystavení po několik dlouhých let. Systematická indoktrinace a dobře propracovaná 

propaganda působila nepřetržitě na všechny vrstvy obyvatelstva, které ochotně přijalo obraz 

nepřítele, jehož zničení mělo být nutnou podmínkou vlastního přežití. Vedeni nacistickou 

vládou zosobněnou A. Hitlerem mnozí mohli mít pocit, že se účastní jakéhosi velkolepého a 

jedinečného boje, jenž se v kladném slova smyslu nesmazatelně zapíše do německých dějin. 

Milgramova laboratoř nemohla nikdy nastolit podmínky policejního státu, ve kterém 

vyjádření odporu nebo neposlušnosti mohlo vést k drastickým následkům. A nakonec 

„poškození“ oběti v laboratoři, ať už mu účastníci experimentu uvěřili nebo ne, bylo jen 

nepatrným ve srovnání s utrpením a usmrcením miliónů Židů.  

Problematickou se také může stát otázka, zdali je vůbec možné pokoušet se ze sociálně 

psychologického pohledu spolehlivě vysvětlit nejen historickou událost holocaustu, ale 

 i motivy a jednání konkrétního jednotlivce, v tomto případě A. Eichmanna. Britský historik a 

autor knih věnovaným událostem druhé světové války Richard Overy uvádí, že diskuse mezi 

historiky a sociálními psychology je v tomto směru žádoucí, neboť může pomoci přesvědčivě 

nalézt odpovědi na otázky, proč v konkrétních historických okamžicích docházelo  

k extrémnímu skupinovému násilí či masovému vraždění. Milgramovy experimenty pak 

považuje za dobrý výchozí bod a základ pro další zkoumání, které však musí brát vždy v potaz 
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jedinečnost situace.98  Leonard S. Newman, jeden z autorů knihy Understanding Genocide: 

The Social Psychology of the Holocaust, dokonce poukazuje na mínění řady sociálních 

psychologů, kteří považují dichotomii dispozičních a situačních vlivů za zcela falešnou, neboť 

přesné rozpoznání jejich úlohy v dané situaci je nejen obtížné, ale také nezohledňuje jejich 

vzájemné působení, které může probíhat komplikovaným a spletitým způsobem. Nejenže 

daná situace může na osoby, které do ní vstupují, působit rozdílně, ale může dokonce 

dispozice těchto osob utvářet a měnit (byť si to dotyčné osoby nemusejí uvědomovat). A 

konečně, situace samy se neutvářejí, nýbrž jsou vědomě utvářeny těmi, 

 na které posléze působí.99  

I přes výše uvedené obtíže bych se ráda pokusila nalézt možné vysvětlení Eichmannova 

jednání v situačních vlivech, které jsou zřejmé, a které byly popsány Milgramem a všímá si 

jich i Arendtová. Zároveň bych ráda poukázala na povahové rysy a dispozice, které Arendtová 

u Eichmanna spatřuje jako jedinečné, a které mohly přispět k tomu, že se stal jedním 

z největších nacistických zločinců. 

4.2.  Situační vlivy jako „polehčující okolnosti“ 

Jako jeden z nejvýznamnějších situačních vlivů Milgram v rámci svého experimentu 

identifkoval blízkost mezi pachatelem a obětí – v čím větší blízkosti se žák nacházel, tím větší 

byla pravděpodobnost, že subjekt příkaz neuposlechne. Přímá konfrontace s utrpením žáka 

byla pro mnoho účastníků experimentu jen těžko snesitelná a míra poslušnosti proto 

v takovém případě klesala.  

Ani Eichmann nemohl vystát pohled na utrpení a vraždění Židů – během několika svých 

inspekcí ve vyhlazovacích táborech v Polsku a Bělorusku se stal očitým svědkem fyzické 

likvidace Židů, což jím otřáslo: „…. říkal, že na takové věci není ,dosti silný‘, že nikdy nebyl 
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voják a nesloužil na frontě, že se nikdy nedostal do akce, že z toho pak nemůže spát a zdají se 

mu příšerné sny…..“.100 Návrat k psacímu stolu, od kterého se znovu mohl věnovat organizaci 

transportů, pro něj muselo představovat úlevu. Naštěstí pro Eichmanna, nikdo po něm 

nežádal, aby „držel tlačítko na spínači elektrického generátoru“. Jeho úkolem bylo spolehlivě 

zajišťovat dostatečný přísun obětí (žáků) a obsluhu plynových komor (elektrického 

generátoru) mohl ponechat na někom jiném (subjektu). Jak nakonec sám dodal:  

„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.….. Věci 

se totiž vyvíjely tak….., že jsem to nikdy udělat nemusel.“101  

I přes byrokratickou povahu svého jednání měl Eichmann možnost osobně se seznámit 

s konečným výsledkem celého procesu, jehož byl součástí. V tomto světle je tak obtížné 

přijmout vzdálenost od oběti a rutinní vykonávání jen jednoho z mnoha úkolů jako situační 

vliv, který by mohl být pro jeho případ polehčující okolností. Alespoň ne ve smyslu, jak o něm 

hovoří Bauman: „Kdyby si byli (byrokraté) vědomi konečného výsledku svého zjevně 

nevinného počínání, taková vědomost by v tom nejlepším případě zůstala kdesi v odlehlých 

zákrutech jejich mysli. Příčinné vazby mezi jejich jednáním a masovým vražděním nebylo 

snadné rozpoznat. S přirozeným lidským sklonem nestarat se víc, než je nutné - tedy ne-

zkoumat celý kauzální řetězec až k jeho nejzazším článkům se nespojovala velká morální 

hanba.“102 

Osoba autority byla v Milgramových experimentech jasně daná, účastníci ji vnímali 

v kontextu situace jako klíčovou, oprávněnou a kompetentní rozhodovat o dalším průběhu 

dění a ani její výměna za autoritu jinou nepřinesla během výzkumu zásadně odlišné výsledky. 

Pouze neshoda dvou autorit, které zastávaly opačné stanovisko k dalšímu pokračování 

v experimentu, vedla k poklesu míry poslušnosti. Eichmannovi byl hierarchicky uspořádaný 

systém autorit nacistické strany také jasný a není důvod se domnívat, že by během své 

kariéry otevřeně zpochybňoval kompetence nebo rozhodnutí svých nadřízených. Výjimkou 

byla situace, ke které došlo v listopadu roku 1944, kdy Himmler vydal rozkaz k zastavení 
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přesunů Židů do vyhlazovacích táborů a k rozmontování plynových komor v naivní víře, že 

toto gesto napomůže Německu vyjednat výhodnější mírové podmínky. Tento rozkaz byl 

v přímém rozporu s Hitlerovou ideou „konečného řešení“, Eichmann proto Himmlerovy 

rozkazy sabotoval (přičemž se ale vždy snažil krýt rozkazy svých bezprostředních 

nadřízených, tedy Müllera a Kaltenbrunnera)103. V okamžiku rozporu dvou autorit se přiklonil 

k té nejvýše postavené a snažil se o dokončení úkolu, který mu byl dříve svěřen. Konečně, 

Hitler byl hlavním představitelem nacistické ideologie, kterou Eichmann bezmyšlenkovitě 

následoval a se kterou se ztotožnil. A protože vyhlazení Židů bylo jedním z hlavních bodů 

jejího programu, nemohl ve svém úkolu nepokračovat.  

V Milgramově experimentu byla autorita podpořena ideologií v podobě víry v blahodárný 

přínos vědy. Nicméně v okamžiku, kdy se dvě autority nemohly shodnout na dalším 

pokračování experimentu, většina probandů následovala rozhodnutí té, která navrhovala 

udílení šoků zastavit. Přiklonili se tedy k té více morální variantě i s vědomím toho, že tím 

mohou experiment poškodit a vědě tím nijak neposlouží. V této souvislosti je však potřeba 

opět zmínit, že nacistická ideologie měla dostatek času zapustit hluboko své kořeny a že 

soustavné propagandě byli obyvatelé Německa, včetně Eichmanna, vystaveni po několik let. 

Zároveň je nutno vzít v potaz delší řetězec hierarchicky uspořádaných autorit nacistické 

vlády, který v experimentu chyběl. V laboratoři se nacházely vždy nanejvýš dvě autority a to 

na stejné hierarchické úrovni.  

Co se týče posledního z hlavních sociálních vlivů popsaných Milgramem, tedy sociální 

konformity, spatřuji její nezanedbatelnou roli na počátku Eichmannovy kariéry. Eichmannova 

touha patřit k nějaké skupině jej přivedla mimo jiné do lóže svobodných zednářů, která 

patřila mezi spolky později pronásledované nacisty. Poté, co byl z lóže vyhozen, naskytla se 

mu příležitost vstoupit nacistické strany a jednotek SS (snad trochu provokativně se nabízí 

otázka, jak by to s Eichmannem dopadlo, kdyby jej svobodní zednáři ze svých řad 

nevyloučili). Slovy Arendtové: „Ovšem Eichmann se už dávno předtím, než vstoupil  

do NSDAP a SS, cítil dobře jako člen spolků. Datum 8. března 1945, kdy Německo oficiálně 

kapitulovalo, bylo pro Eichmanna významné především proto, že onoho dne pochopil, že 

                                                      
103

 ARENDTOVÁ, H. Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta, 1995, str. 196 



44 

 

bude muset nadále žít, aniž by byl čehokoli členem.“104 Jestliže podmínkou konformního 

jednání je dobrovolné rozhodnutí přidat se ke skupině (nacistické straně), Eichmann tuto 

podmínku zcela jistě splnil. V pozdější době, kdy své činy již vysvětloval plněním shora 

daných příkazů, u něj mohl faktor sociální konformity nabýt podobu snahy jednat v rámci 

strany co nejvíce loajálně a úkoly plnit s bezpodmínečnou poslušností, to znamená 

způsobem, který byl v nacistické straně ceněn. V jedné z Milgramových variant experimentu, 

která potvrzovala sílu vlivu sociální konformity, byli subjektu přiřazeni spolupracovníci, kteří 

se v určitý okamžik rozhodli v udělování šoků přestat, čímž na subjekt zapůsobili jako morální 

vzor a ten je posléze následoval. V Eichmannově okolí se bohužel žádný takový vzor hodný 

následování nevyskytoval, takže pokud v jeho případě hrála sociální konformita nějakou roli, 

udržovala jej dostatečně daleko od čehokoli, co bychom mohli chápat za morální. 

Jakou úlohu mohly v Eichmannově setrvání ve funkci sehrát faktory, které dle Milgrama 

udržují poslušný subjekt v agentickém stavu? Jedním z nich je obava, že by si subjekt 

 při vypovězení poslušnosti musel najít omluvu pro své předchozí jednání. Stejně jako 

účastníci experimentu udělovali svému žákovi šoky postupně, tak i zacházení se Židy 

probíhalo ve fázích – od diskriminace v běžném životě, přes jejich nucenou emigraci až  

po konečné vyhlazení. Nacisté tak mohli získat čas, aby si na jednotlivé kroky ve stupňující se 

perzekuci Židů zvykli, takže jim nakonec ani rozhodnutí o jejich fyzické likvidaci nemuselo 

připadat tak hrozivé (byť Eichmann uvedl, že myšlenkou násilné likvidace Židů byl zaskočen, 

sám na nic takového nikdy nepomyslel105). S postupným vykonáváním příkazů, které byly čím 

dál nemorálnější, by náhlé odmítnutí dále pokračovat znamenalo, že pachatel své předchozí 

jednání zpochybňuje a musí si jej nějak ospravedlnit. Eichmann se však do podobného 

vnitřního konfliktu zřejmě nikdy nedostal. Během výslechů i líčení naopak několikrát 

prokázal, jak účinně fungoval jeho sklon obelhávat sebe sama a jak mu tato schopnost 

pomohla vytvořit si neproniknutelnou bariéru mezi svým jednáním a případnými morálními 

otázkami, které vyvolávalo. 

Významným svazujícím faktorem mohla být obava ze situace, která by nastala, pokud by 

Eichmann odmítl uposlechnout některý z příkazů. Jestliže má naše tendence poslouchat 
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autoritu evoluční základ a je podmínku toho, abychom se úspěšně začlenili a fungovali  

ve společnosti, pak vypovězení poslušnosti sebou logicky nese i obavy z toho, jaké pro nás 

neuposlechnutí bude mít následky. Bylo sice již řečeno dříve, že neuposlechnutí rozkazu 

ve Třetí říši (pomineme-li vojenské rozkazy velitelů vydávané vojákům na bojišti) fakticky 

v život ohrožující potrestání nevedlo, na druhou stranu trestání odpůrců nebo zrádců režimu 

nebylo ničím neobvyklým. Je otázkou, jak spolehlivě by mohl Eichmann v dané situaci 

vyhodnotit rizika, která by z rozhodnutí neuposlechnout rozkaz vyplývala. Z tohoto důvodu 

nelze dle mého názoru jednoznačně a jistě obavu z neuposlechnutí jako svazující faktor 

v Eichmannově případě vyloučit.  

4.3. Individualita jménem Eichmann 

Jestliže jsem se v předchozí kapitole věnovala situačním vlivům, které snad sehrály určitou 

roli v jednání A. Eichmanna, nyní bych svoji pozornost ráda obrátila na jeho osobnostní rysy, 

jež mohly přispět k tomu, že se stal jedním nacistickým zločincem. Vycházet budu opět 

zejména z reportáže H. Arendtové a způsobu, jakým Eichmanna popsala. 

Otázka dobrovolného vstupu do NSDAP a SS byla jednou z mnoha, které zazněly před 

jeruzalémským soudem. Na dotaz, proč do NSDAP Eichmann vstupoval, odpověděl: „Bylo to, 

jako by si mě strana sama připočetla do svých řad, proti mému očekávání a také aniž bych se 

sám nějak rozhodl. Stalo se to rychle a náhle.“ Případně své vysvětlení doplnil frázemi 

 o nespravedlivých důsledcích Versaillské smlouvy pro Německo a vysoké míře 

nezaměstnanosti.106 Jak Arendtová naznačuje, možná se to skutečně seběhlo vše jen tak, 

náhodou, možná však se Eichmannovi naskytla nová šance, aby to přeci jen konečně někam 

dotáhl. Jeho dosavadní kariéra se nevyvíjela právě slibně a strana mu mohla nabídnout nový 

začátek. Poháněn vlastními ambicemi, pečlivě se zhostil všech přidělených úkolů a s radostí 

vykonával ty, které jej nejvíce těšily. Eichmann si nadto často připisoval zásluhy a chlubil se 

nápady, které nepocházely z jeho hlavy.107 Jeden z jeho nejznámějších výroků, které pronesl 
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na konci války, který zněl: „S úsměvem skočím do hrobu, protože vědomí, že mám na 

svědomí pět milionů Židů, mi dává pocit velkého uspokojení“, považuje Arendtová jen  

za další důkaz jeho vychloubačnosti, protože fakticky na svědomí tento čin mít nemohl. Pocit 

vlastní důležitosti a jeho vlastní občasná iniciativa dokládají, že své úkoly plnil způsobem, 

který přesahoval hranici pouhé poslušnosti. Eichmann dobrovolně a bez váhání přijal situaci 

v podobě, jak ji definovaly nejvyšší špičky nacistického vedení. O co větší byly jeho pracovní 

neúspěchy a pocit jisté nezakotvenosti před vstupem do SS, o to více se snažil uspět, jakmile 

k tomu dostal příležitost a této snaze o kariérní úspěch podřídil vše.  

Eichmannova pozoruhodná absence lítosti během soudního přelíčení byla dalším jevem, 

 na který Arendtová upozorňuje. Účastníci Milgramova experimentu pociťovali tíseň 

v okamžiku, kdy se jejich konání dostalo do rozporu s morálními hodnotami, které ani 

v agentickém stavu zcela neopustili. Jaký typ tísně nebo lítosti však pociťoval Eichmann? 

Tíseň zakoušel v těch okamžicích, kdy hrozilo, že nebude moci jednat podle své překroucené 

verze Kantova imperativu, to znamená, nebude moci vykonat rozkaz, který by se shodoval 

s vůlí Vůdce nebo ji přesahoval. Z tohoto důvodu se vyhýbal udělování výjimek a  

ze stejného důvodu sabotoval Himmlerova nařízení ke konci války. Lítost s oběťmi Eichmann 

neprojevil, stejně tak nelitoval svých činů, protože „lítost je jen pro malé děti.“ 108 Je otázkou, 

zdali absence projevené lítosti měla u soudu podpořit to, aby byl vnímán jako pouhý a 

nevýznamný vykonavatel rozkazů, jemuž nepříslušelo morálně hodnotit obsah jednání, které 

mu bylo nařízeno. Nebo jestli tento přístup skutečně pramenil z jeho neschopnosti myslet, 

tedy podívat se na cokoli z hlediska druhého člověka. Jakkoli shledává Eichmanna 

obyčejným, právě tento jeho rys za obvyklý nepovažuje a vnímá jej jako jednu z dispozic, 

které Eichmanna předurčily být jedním z největších nacistických zločinců: „To, co ho 

predisponovalo, aby se stal jedním z největších zločinců nacistické epochy, byla naprostá 

nepřítomnost myšlení, něco, co v žádném případě není totožné s hloupostí. A jestliže toto je 

,banální´ a dokonce směšné, jestliže ani při nejlepší vůli jsem nebyla s to u Eichmanna odhalit 
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ďábelskou hloubku, neznamená to, že tuto Eichmannovu dispozici považuji za cosi 

obvyklého.“ 109 

4.4. Arendtová a Milgram – ve shodě či v opozici?    

Výše uvedeným jsem se pokusila identifikovat Eichmannovy dispozice, které jej mohly 

předurčit k  pozdějšímu jednání, a nalézt situační vlivy, které by naopak mohly být chápány 

jako polehčující okolnosti, byť jsem si vědoma obtížnosti, ne-li přímo nemožnosti takového 

úkolu. V následující, poslední části bych se ráda zaměřila na otázku, zdali a jakým způsobem 

může Eichmann z pohledu Arendtové a pojmu banality zla zapadat do závěrů Milgramových 

experimentů. V této souvislosti se nejprve zastavím u procesu myšlení, jehož absence byla 

podle Arendtové Eichmannovým nejvýznačnějším rysem, a nakonec se pokusím  

o zodpovězení otázky, jestli pojmy banalita zla a agentický stav v sobě obsahují možnost 

zbavení odpovědnosti těch, pro jejichž konání nebo stav byla použity.  

Arendtová hovoří o Eichmannovi jako o osobě průměrné a obyčejné, bez zjevného úmyslu 

konat zlo. Jakkoli byly jeho činy nesporně zlé, mocné motivy, které k páchání podobného zla 

nejčastěji vedou (závist, slabost, zášť či žádostivost), u něj Arendtová nenachází. Jestliže tedy 

jasné úmysly a motivy chyběly, co jej vedlo ke spáchání tak závažných zločinů?  

Během soudního líčení si Arendtová všimla Eichmannova nápadně vyznačujícího se rysu, 

čehosi čistě negativního, co nazvala zcela autentickou neschopností myslet. Ta se ponejvíce 

projevovala v situacích, které byly pro Eichmanna nové, a ve kterých se nemohl spolehnout 

na osvojené a zavedené rutinní postupy. V takových okamžicích se uchyloval k používání řady 

klišé a frází, které ve srovnání se závažností projednávaných zločinů vytvářely dojem jakési 

morbidní komedie. 110 

K používání běžných frází a standardního způsobu vyjadřování dochází dle Arendtové 

v okamžiku, kdy si vytváříme jakousi ochranu proti skutečnosti, tedy nároku, který si svou 

existencí činí všechny události na pozornost našeho myšlení. V každodenním životě se jedná 

o běžnou zkušenost a je to tak v pořádku - neustálé odpovídání nároku na pozornost našeho 
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myšlení by nás brzy vyčerpalo. Jinakost Eichmanna spočívala dle Arendtové v tom, že on 

tomuto nároku nejen nevyhověl, ale jakoby jej vůbec neznal. V té souvislosti si Arendtová 

klade otázku, jestli snad právě absence tohoto nároku, schopnosti zkoumat vše, co se děje a 

rozlišovat správné od špatného, může být podmínkou k páchání zla v situaci, kdy jiné motivy 

chybějí. 111 Jinak řečeno, jestli právě nepřítomnost myšlení u Eichmanna mohla zastoupit 

jeho zřetelně chybějící úmysl konat zlo.  

Jak však lze chápat ono „myšlení“, jehož absence byla během soudního líčení 

nepřehlédnutelná? Arendtová v prvé řadě klade důraz na oddělení myšlení od poznání, které 

je aktivitou sledující vždy nějaký cíl a které svojí povahou patří do světa smyslů (opíraje se  

o Kantovo rozlišení mezi rozvažováním a rozumem, ve kterém rozvažování uchopuje to, co je 

dáno smyslům, rozum se naproti tomu snaží porozumět smyslu).112 Činnost poznávání  

za sebou zanechává narůstající bohatství vědění a pro konstituování světa je stejně důležité 

jako stavění domů.113 Myšlení naproti tomu nepřináší nic hmatatelného, nevyvozuje žádná 

navždy platná pozitivní tvrzení (tedy ani konečné vymezení toho, co je dobré a co špatné), 

naopak stávající přijatá pravidla spíše podrývá tím, že je podrobuje kritickému zkoumání,  

na jehož začátku stojí jejich alespoň hypotetické popření.114 Proces myšlení přerušuje 

veškeré běžné činnosti bez ohledu na to, co se s nimi stane, a tím, že se zabývá předměty, 

které nejsou přítomné, vzdaluje nás ze světa jevů (abychom mohli o něčem nebo o někom 

přemýšlet, musí být od našich smyslů vzdálen).115 Pokud však přijmeme předpoklad, že 

schopnost nebo neschopnost myslet souvisí s problémem zla, nemůže být myšlení i přes jeho 

zdánlivou bezvýslednost výsadou menšiny. Myšlení by mělo být požadováno od každé zdravé 

bytosti a to bez ohledu na míru její inteligence či vzdělání. 116  
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Je to totiž právě myšlení, ze kterého může jako jeho vedlejší produkt vzejít schopnost 

posuzovat jednotlivosti a rozlišit, co je dobré a co špatné.117 Takovému posuzování musí 

předcházet proces myšlení, jenž má podobu vnitřního dialogu, rozhovoru sám se sebou. 

Přestože se jedná o rozhovor dvou, může k němu dojít, až když je člověk sám, až když opustí 

svět jevů a oddá se myšlenkovému procesu. Teprve v ten okamžik může dojít k tomu, že si 

uvědomí sám sebe a může sám se sebou vést dialog, ve kterém je zároveň tázajícím a 

odpovídajícím, a ve kterém může kriticky zkoumat vše, co říká a co dělá. Jediným měřítkem 

pro takový rozhovor je dosažení souhlasu, konzistentnosti se sebou, jak o něm hovoří 

Sókrates, jenž potřebu této harmonie staví ve své důležitosti nad potřebu souladu 

s ostatními. Předpokládá se, že partneři tohoto dialogu jsou přátelé, kteří se shodují, protože 

žít ve sporu sám se sebou je horší než žít ve sporu s celým světem. Lidé, kteří takový dialog 

neznají nebo nevedou, se nemusejí obávat protiřečení si a od vykonání libovolného zločinu je 

tedy nic nezdržuje. Nemusejí mít strach ze svého svědomí, svědka, který na ně čeká doma, a 

se kterým by se pro svůj zločin mohli dostat do rozporu. Nemyslící lidé mohou žít život  

bez myšlení docela dobře, avšak jejich život je nesmyslný, ne plně živý. Arendtová je proto 

nazývá náměsíčníky.118  

Z toho vyplývá, že vzdát se myšlení znamená také vzdát se jakéhokoli posuzování toho, co je 

dobré a co je špatné. V historicky vypjatém okamžiku pak může mít taková rezignace 

nesmírně závažné následky, protože ti, kteří jednají bez motivu, se mohou bezmyšlenkovitě 

dopouštět zla, jež je nekonečné. Na rozdíl od zločince totiž nikdy neprožijí noční můru 

špatného svědomí.119 

Člověk je podle Arendtové myslící bytost, která má potřebu využívat své rozumové 

schopnosti víc než jako pouhý nástroj poznání a jednání. Tato potřeba myšlení je 

všudypřítomnou schopností a možností každého člověka. 120  Tedy i Eichmanna, průměrného 
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byrokrata, který od začátku soudního líčení až po okamžik, kdy stanul pod šibenicí, neustále 

potvrzoval, že na tuto potřebu myšlení zcela rezignoval. 

Eichmann v podání Arendtové je mimořádně povrchní, vychloubačný, se sklonem ke lhaní a 

silnou touhou dosáhnout kariérního úspěchu. Především je však osobou, která trpí úplnou 

absencí myšlení a právě tato bezmyšlenkovitost ji vede k páchání „banálního“ zla, jež je i přes 

své obrovské rozměry neuvědomované.  Taková charakteristika může jen stěží odpovídat 

obrazu, který se pro nepochopení mnohých čtenářů Arendtové široce ujal – obrazu 

poslušného úředníka a zaměnitelného, kýmkoli nahraditelného kolečka v byrokratickém 

aparátu, jenž ve své poslušnosti a hlouposti neví, co dělá a není tedy za své jednání 

odpovědný. Tento mylně chápaný obraz následně umocnily závěry Milgramových 

experimentů, jež měly potvrdit koncept banality zla, kterého je schopna dopustit se většina 

obyčejných lidí vykonávajících svoji práci a plnících rozkazy bez jasného úmyslu někomu 

uškodit.121 Podle Milgrama spočívá banalita zla ve skutečnosti, že by se každý z nás 

v podobné situaci zachoval stejně jako Eichmann. Náš hluboce zakořeněný sklon poslouchat 

autority nás vede k tomu, že na její rozkaz vykonáme činy, které jsou nespravedlivé nebo 

dokonce velice zlé.122  

Arendtová ve své reportáži poukazuje na mnohé důležité jevy (mocné situační vlivy), které 

pomohly stvořit nový typ zločinu a zločinců, a upozorňuje na jejich možná nebezpečí  

pro moderní společnost. Ani v tomto světle však nehodnotí Eichmanna jako bezvýznamného 

poslušného úředníka, nýbrž jej v první řadě hodnotí jako osobu, která zcela rezignovala 

 na něco, co je vlastní a přirozené každé zdravé bytosti, a tím je myšlení.  

Jen ve stavu naprosté bezmyšlenkovitosti mohl Eichmann nekriticky přijmout zvrácenou 

ideologii hnutí, které dalo jeho životu smysl a pro které byl ochoten obětovat všechny a 

všechno včetně svého morálního přesvědčení. Schopnost myslet vyměnil za ledově chladné 

uvažování a neúprosnou logiku, s níž následoval a pomáhal uskutečnit politický program 

zločineckého režimu, který by bez oddanosti a podpory „koleček“ jménem Eichmann nebyl 
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životaschopný. Výrokem, že v politice a morálce slovo poslušnost nemá místo, Arendtová 

Milgramovu teorii poslušnosti, jež by mohla vysvětlit či omluvit Eichmannovy zločiny, 

odmítá.  

Je však možné v této souvislosti říci, že Milgramova teorie poslušnosti zbavuje plošně 

odpovědnosti všech, kteří se pod tlakem situačních vlivů ocitnou v agentickém stavu, tedy  

ve stavu, v němž se dotyčná osoba vidí jako nástroj pro plnění přání někoho jiného a necítí se 

být za své konání již dále odpovědná?  

Na první pohled jeho teorie možnost jakéhosi úniku od vlastní odpovědnosti nabízí. Milgram 

se detailně zabývá psychologickými procesy, které se v jedincích přecházejících 

z autonomního do agentického stavu odehrávají. Během zkoumání skutečně nijak 

nevyžaduje ani neočekává, že budou zkoumané osoby své jednání podrobovat reflexi nebo 

morálnímu soudu. Fakt, že tento požadavek není v jeho experimentech přítomný, však dle 

mého názoru automaticky neznamená, že pro Milgrama oprávněnost tohoto nároku 

neexistuje, nebo že bychom se jím vůbec neměli zabývat. Ostatně, ze samotné definice 

agentického stavu nevyplývá, že by zkoumané osoby „byly“ nástrojem, nebo že by „byly“ 

neodpovědné. Osoby se samy „vidí“ jako nástroje a samy sebe „se cítí“ zbavené 

odpovědnosti. A to není totéž.  
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5. Závěr 

V závěru předkládané práce bych ráda shrnula otázky a témata, kterými se zabývá, a podělila 

o úskalí, s nimiž jsem se při jejím psaní potýkala.  

V úvodu práce jsem se pokusila pohledem H. Arendtové přiblížit obraz Eichmanna a 

porozumět jeho zdánlivým rozporům a nejasnostem, které mohly způsobit, že je Eichmann 

dodnes často mylně chápán jako obyčejný úředník, jenž ve své hlouposti nevěděl, co činí a 

tudíž není za své jednání odpovědný. Poukázala jsem na neobvyklé rysy jeho osobnosti, 

zejména pak na jeho specifický způsob vyjadřování, který dle Arendtové souvisel 

s nepřítomností myšlení.  Věnovala jsem se také prostředí totalitního režimu a ideologii, 

ke které se Eichmann hlásil. V té souvislosti jsem si položila otázku, jak je možné chápat 

Eichmanna jako osobu bez osobní nenávisti k Židům a zároveň jako někoho, kdo je hluboce 

oddán ideologii hlásající bezpodmínečnou nutnost jejich vyhlazení. V závěru první části jsem 

vysvětlila důvody, proč jej Arendtová shledává vinným a zasluhuje si trest smrti.  

Následně jsem zaměřila pozornost na teorii poslušnosti S. Milgrama, jenž se závěry svých 

experimentů snažil potvrdit platnost konceptu „banality zla“ a dokázat, že každý z nás má 

v sobě „kousek Eichmanna“. Tedy, že každý je schopen stejného zla jako on, pokud se ocitne  

v podobných podmínkách.  Poukázáním na fakt, že účastníci v Milgramově laboratoři, 

policisté 101. záložního policejního praporu nebo studenti stanfordského vězeňského 

experimentu byli normální v tom smyslu, že se nejednalo o sadistické osoby se špatnými 

úmysly, jsem našla shodu s tvrzením Arendtové. Totiž, že člověk je schopen páchat nezměrné 

zlo i v případě, pokud mu k tomu chybí jasný motiv. Zatímco jsem se ve zbývajících kapitolách 

druhé části zabývala konkrétními situačními vlivy a definicí agentického stavu, v poslední 

části práce jsem přistoupila k otázce, zdali lze Milgramovou teorií poslušnosti vysvětlit 

jednání Eichmanna a tím podpořit i samotný pojem „banalita zla“. A jestli Milgram tento 

pojem skutečně pochopil ve stejném významu, v jakém o něm hovoří Arendtová.  

Na závěr jsem blíže představila výklad pojmu „myšlení“ a jeho význam v situacích, které si 

kladou nárok na vytvoření morálního úsudku. Nakonec jsem se pokusila zodpovědět otázku, 

jak vnímá problematiku odpovědnosti v souvislosti s absencí myšlení Arendtová, a jak ji 

v souvislosti s agentickým stavem chápe Milgram.  



53 

 

Cílem mé práce nebylo podat co nejúplnější a nejobjektivnější pohled na osobu Adolfa 

Eichmanna. Během psaní práce jsem se s ohledem na její zaměření snažila držet popisu 

Hannah Arendtové, byť jsem si vědoma toho, že se tento popis (z části i kvůli časté mylné 

interpretaci) stal předmětem mnoha kritik odborníků, kteří měli v pozdějších letech přístup 

k novým materiálům a mohli tak vznášet pochybnosti, zdali se Arendtová vystupováním 

Eichmana v soudní síni nenechala obelhat. Jak však zmínil Berkowitz, lidská duše není 

otevřená kniha a otázka Eichmannovy skutečné povahy proto nikdy nemůže být 

zodpovězena.123  

Osobnost Eichmanna, jeho život a úloha v holocaustu je mimořádně zajímavé téma, které 

svádí ke shromažďování informací a faktů, jež by však pro účel této práce nebyly dle mého 

názoru přínosné. Během přípravy a psaní jsem se často potýkala s problémem, jak se striktně 

držet popisu Arendtové, když se nabízí tolik jiných názorů a pohledů na Eichmanna, které se 

navíc zdají být podložené přesvědčivými důkazy. Navzdory tomu jsem se snažila mít  

na paměti, že ačkoli pojem „banalita zla“ Arendtová použila v první řadě v souvislosti 

s Eichmannem, vztahuje se nikoli jen na tento konkrétní případ, nýbrž na obecný fenomén 

zločinů bezmyšlenkovitě páchaných bez jasného úmyslu. A tedy, že i kdyby se Arendtová 

v Eichmannovi mýlila, neznamená to, že nepostihla důležitý jev moderního typu zločinu, 

jehož nebezpečí je navíc stále aktuální. 
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