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Vyjádření vedoucího práce 

 

   Předkládaná práce si klade za cíl pojednat o bohužel stále aktuálním tématu sociální psychologie 

nacismu. Problematika dodnes vyvolává řadu krajně znepokojujících otázek, týkajících se např. limitů 

právního státu nebo předsudků a stereotypů. Při pohledu na filmové záběry nebo fotografie 

z koncentračních táborů nebo při četbě knih, pojednávajících o zkoumaném období, však každého 

zřejmě nejprve napadne, jak je možné, že se „obyčejní lidé“ mohli dopouštět takových ukrutností. 

Vzápětí se vynořují další otázky: Dokázali jsme se poučit? Může se něco takového opakovat? Jak bych 

se v té době choval(a) já? Kde se v člověku bere tolik zla? Máme je už v genech, anebo je vyvolává 

situace? 

   Diplomantka se ve své práci zaměřuje především na výzkumy sociální psychologie, resp. na 

experimenty, které zkoumají vliv autority a skupinového i obecného konformismu na naše chování. 

Hodnocená práce je pěkně rozvržená, autorka vychází z pochmurného příběhu „obyčejných mužů“, 

kteří se jako příslušníci 101. záložního policejního praporu aktivně podíleli na vyvražďování 

východoevropských Židů, přestože měli možnost vystoupit z řady a účast na „akcích“ odmítnout. 

Nabídky majora Trappa využilo jen přibližně 15-20 procent mužů. Úcta před autoritou a 

konformismus sehrály neblahou roli. 

   Ve druhé kapitole se autorka zaměřuje především na experimenty Solomona Asche. Americký 

sociální psycholog si kladl otázku, do jaké míry je lidské chování určováno tlakem okolí. Překvapující 

výsledky experimentu ukazují, proč lidé často nedokážou projevit svůj názor a proč leckdy – třeba 

úplně nesmyslnému, nebo i nelidskému – názoru „uvěří“. Pouze čtvrtina zkoumaných osob z řad 

vysokoškolských studentů odpovídala správně, ostatní se, i když ne pokaždé, nechali „svést“ 

pomocníky experimentátora. Čím déle sociální tlak trval, tím procento „svedených“ stoupalo. Pokud 

se všichni v našem okolí nějakým způsobem chovají, je dost pravděpodobné, že se přizpůsobíme. 

   Následující kapitola je věnována dramatickým experimentům Stanleyho Milgrama. Jednalo se, 

stejně jako u Asche, o klamavý experiment, předmětem výzkumu nebyl vliv trestu na paměť, ale 

otázka, zda, resp. do jaké míry je člověk schopen ubližovat „bližnímu“, v daném případě 

prostřednictvím elektrických šoků. Výsledky experimentu jsou velice znepokojivé: přibližně dvě 

třetiny zkoumaných osob, tzv. „učitelů“, uposlechly všechny příkazy autority, zosobněné 

experimentátorem.  Čtvrtá kapitola se zabývá tzv. Vězeňským experimentem Philipa Zimbarda. Také 

v tomto případě výjimečná situace vyvolá v život výjimečné chování; lidé přejímají role dozorců a 

vězňů a nepěkně si ubližují, dokonce v takové míře, že celý experiment musel být předčasně 

ukončen.  
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   Všechny experimenty jsou vylíčeny velice erudovaně, autorka má hodně „načteno“ a dokáže 

poznatky sociálních psychologů dobře zobecňovat. Přitom si ustavičně klade otázku, zda lze jednoho 

ze základních paradigmat oboru, jež tak zdůrazňuje sílu situace a individuální charakteristiky poněkud 

opomíjí, interpretovat jako důvod k tomu, abychom se, až něco „provedeme“, mohli omlouvat 

situačními faktory.  

   Odpověď na tuto otázku určitě nebude jednoznačná, autorka ji může hledat v dalších textech, které 

se chystá psát. Předkládaná práce může být hodnocena jako výborná. 

 

V Praze dne 19. 9. 2017 
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