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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

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

2. Náročnost tématu: 

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

3. Kritéria hodnocení práce: 

Lze konstatovat, že diplomantka zadání práce naplnila. Struktura práce je 
promyšlená, vystihuje potřeby tématu a splnění požadavků na diplomovou práci. 
Téma je zpracováno uceleně a přehledně s oporou o vhodnou metodologii. Lze 
konstatovat, že diplomantka prokázala dobré znalosti a orientaci v dané 
problematice, jakož i schopnost vhodným způsobem zvládnutou materii 
prezentovat do podoby uceleného textu. Diplomantka v předložené práci prokázala 
solidní úroveň vyjadřování a celková úprava práce je velmi přehledná a 
srozumitelná. Po stylistické stránce je práce na dobré úrovni. Grafická úprava 
přispívá k přehlednosti. Práce je opatřena solidně zpracovaným poznámkovým 
aparátem. Formální požadavky kladené na diplomové práce byly naplněny.  

4. Případné další vyjádření k práci: 

Mám za to, že práce poněkud promeškala příležitost vyvodit podstatnější závěry, 
které by z interakce mezi jednotlivými soubory textu mohly vzejít. Práce má spíše 
deskriptivní, než syntetizující charakter. Na druhou stranu je nutné ocenit 
skutečnost, že se autorka vyhnula prvoplánovému zacílení a na fenomén nacismu a 
uvažuje o jevech zmíněných v textu v širších souvislostech celého 20. století. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Fromm říká: „Nacismus je psychologický problém, psychologické problémy se však 
musí chápat ve spojitosti se sociálně-ekonomickými faktory. Nacismus je 
ekonomický a politický problém, že ho však navíc podporoval celý národ, lze 



 

 

pochopit jen z hlediska psychologického.“ Fromm považoval za nutné vysvětlit 
psychologické kořeny příklonu německé veřejnosti k nacismu. Výstižně poukazuje 
na fakt dvojznačnosti lidské svobody, jež se může stát otevřením možností, stejně 
jako cestou do úzkosti z osamění a izolace. Je-li svoboda pojímána oním druhým 
způsobem, svádí do pasti autoritářství, destruktivity či konformismu. Fromm ve 
svém díle pátrá, kdy takový strach ze svobody vznikl a co jej podpořilo. Aplikujte 

závěry vašeho výzkumu, obsažené v práci a ukažte, kde se Fromm mýlí, případně 

kde se vaše závěry shodují s jeho teorii. Zejména se zaměřte na vztah mezi 

dvojznačností lidské svobody a fenoménu konformismu. 

Dle Arendt nelze vznik totalitního hnutí klást do souvislosti s národem nebo státním 
zřízením. Hlavním prvkem je vznik beztřídní společnosti a existence masové 
společnosti, které je vštípena určitá ideologie. Totalitní hnutí se neopírá o podporu 
společenských tříd jako zájmových skupin, což byl princip známý v podstatě po celé 
19. století, nýbrž o podporu výše zmíněných mas. S rozpadem společenských tříd 
přichází i rozpad stranického systému. Na politicky apatické masy, které nebyly 
zavedenými politickými stranami považovány za vhodné cíle pro získání podpory, se 
zaměřila propaganda nových uskupení, jejichž dlouhodobým cílem byla 
transformace v totalitní hnutí. Následné události vedly ke zhroucení dvou iluzí 
demokratických států. Jednak to byla představa, že se lidé v demokratickém 
zřízení chtějí podílet na výkonu moci, buď aktivně, nebo minimálně svou otevřenou 
sympatií k nějakému politickému subjektu. Druhou ztracenou iluzí byla představa o 
(ne)důležitosti mas.  Zřejmě nejdůležitější úlohu v pretotalitní fázi vykonává 
propaganda. Jelikož elita a lůza, toho času sjednocené, sledují své vlastní zájmy, 
je třeba legálními prostředky získat přízeň mas. Totalitní hnutí využívají ve svých 
proslovech zdánlivé vědeckosti, což jim má dodat na uvěřitelnosti. Vaše práce se 

primárně zaměřuje na lidskou psychologii, avšak člověk není na abstraktní, 

izolovanou biologická bytost, je součástí celků a historických událostí. Jakým, 

způsobem lze zasadit váš výzkum psychologie jedince do těchto širších souvislosti 

20. století?  

 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a na navrhuji klasifikační stupeň 2.  
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