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Abstrakt 

Diplomová práce Disent po roce 1989. Využití teorie změny habitu Pierra 

Bourdieu na příkladu vybraných organizací postdisentu se zabývá tématem disentu 

po roce 1989 a jeho dalšího života a vlivu v české společnosti po roce 1989. Téma 

tzv. postdisentu je pojato prostřednictvím kvalitativního výzkumu organizací, jejichž 

činnost vychází z dědictví disentu nebo k jeho aktivitám svojí činností odkazují. Za 

pomoci výzkumného designu instrumentálních případových studií je pojednána 

činnost následujících organizací: Nadace Charty 77, Knihovny Václava Havla, revue 

Babylon a knihovny samizdatové literatury Libri prohibiti. Práce je zakotvena 

v diskurzu postkomunistické tranzice a v teorii o změně habitu francouzského 

sociologa Pierra Bourdieu. Cílem práce je zachytit přetrvávají-li způsoby chování 

disentu (disidentského habitu), které hrají roli ve společnosti v současnosti. 

V teoretické části práce jsou vymezeny pojmy disentu a postdisentu, představen 

rámec postkomunistických tranzitologických studií a výzkumy postdisentu v českém 

prostředí. V empirické části je představena metodologie kvalitativních studií 

a u organizací sledován vývoj vztahu činnosti organizace směrem k disentu, reflexe 

disentu v současných aktivitách organizace a to, jak organizace komunikuje tato 

témata směrem k veřejnosti.  

V závěrečné části je provedena analýza pomocí teoretických konceptů proměny 

habitu Pierra Bourdieu. Cílem je zjistit, zda lze uvažovat o konverzi habitu disentu či 

hysterezi, setrvačnosti původního, disidentského habitu, a jak a zda je možné 

charakterizovat postdisidentský habitus. 

 

Klíčová slova: disent, postdisent, habitus, hystereze, konverze, organizace, Pierre 

Bourdieu, postkomunismus 

  



Abstract 

The thesis of Dissent after 1989. The use of Pierre Bourdieu's theory of habitus 

change on the example of selected post-dissent organizations deals with the topic of 

dissent after 1989 and his subsequent life and influence in the Czech society after 

1989. The theme of the post-dissent is conceived through a qualitative the research 

of organizations whose activity is based on the legacy of dissent or refers to its 

activities. 

With the help of the research design of instrumental case studies, the following 

organizations are organized: Charter 77 Foundation, Václav Havel Library, Babylon, 

Libri prohibiti. The monitored themes are the development of the organization's 

relationship towards disentanglement, the dissent reflection in the current activities 

of the organization, and how the organization communicates these themes towards 

the public. 

The theoretical part of the thesis outlines the issues of dissent and post-dissent, 

which are further embedded in the post-communist transition and presentation of the 

methodology of qualitative studies. In the second part of the case studies of the above 

mentioned organizations. I outline their focus and development towards dissent. The 

last part is an analysis of this development through the theoretical concepts of habitus 

change of Pierre Bourdieu. The aim is to find out if the habitus of post-dissent can be 

traced; whether the habitus of dissent converted or hysteresis of original, dissident 

habitus, remains. 

 

Keywords: dissent, post-dissent, habitus, hysteresis, conversion, organization, Pierre 

Bourdieu, post-communism 
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Úvod 

Bývalý disident a novinář Martin Šimečka popsal v roce 2016 ve svém článku 

Manuál pro budoucnost rozporuplné vnímání disidentů ze strany veřejnosti. Na jedné 

straně rezonuje představa disidentů coby trpitelů, kteří snášeli četná příkoří 

komunistického režimu, na druhé straně jsou disidenti vnímáni jako bohémové, pro 

něž byl život na „okraji“ společnosti „nikdy nekončícím mejdanem“.1 Barvitost 

vnímání disidentského hnutí osciluje mezi těmito dvěma mýty jak u veřejnosti, tak 

i u disidentů samotných. Obdobně rozporuplné jsou názory na roli, kterou mělo 

disidentské hnutí při pádu komunistického režimu. Od devadesátých let se objevují 

reflexe dědictví disentu i pokusy o zhodnocení jeho vývoje po roce 1989. Disent byl 

ve svém „druhém životě“ po r. 1989 povětšinou přijat jako morální vítěz nad 

diktaturou, avšak v reálné politice byl jeho vliv dlouhodobé perspektivě limitovaný. 

Mohlo by se zdát, že výzkumy disentu jsou již vědecky hojně zpracovaným 

tématem historických i sociologických studií. Témata historické role disentu po roce 

1989 však stále nabízejí prostor, v němž je možno nalézt odpovědi na jiné, nově 

položené otázky. Vývoj tzv. postdisentu, jak je „disent po disentu“ označován, 

předkládá před sociální vědce další možná pole zkoumání. Ve své práci se snažím 

nahlédnout do světa postdisentu a přispět k pochopení toho, zda a v jaké podobě je 

dědictví disentu ve společnosti přítomné i po roce 1989. 

Práce je teoreticky zakotvena v konceptu postkomunistické tranzice a závěrečná 

analýza je provedena pomocí teorie změny habitu francouzského sociologa Pierra 

Bourdieu. Bourdieu, který nově rozvinul sociologicky zavedené pojmy habitus, 

sociální pole a kapitál, se kromě modelu společenských pozic věnoval i dynamice 

sociálního života, sociálním změnám a tomu, jakými způsoby chování na změny 

jedinec a sociální skupiny reagují. Právě pomocí jeho pojmů habitu a hystereze je 

možné porozumět reziduím minulosti, která hrají roli v současné společnosti. 

Pohled na téma postdisentu zachycuji pomocí perspektivy kvalitativní 

výzkumné strategie, která umožňuje hloubkové porozumění sociální situaci. 

                                                   

1 ŠIMEČKA, Milan. 2016. Manuál pro budoucnost. In: Respekt XXVII (26. 9. 2016), s. 20. 
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Prostřednictvím instrumentálních případových studií pojednám činnost 

následujících organizací: Nadace Charty 77, Libri prohibiti, Babylon, Knihovna 

Václava Havla. Sledovanými tématy jsou vývoj vztahu činnosti organizace směrem 

k disentu, reflexe disentu v současných aktivitách organizace a to, jak organizace 

komunikuje tato témata směrem k veřejnosti. Ačkoliv se činnost jednotlivých 

organizací liší, jsou spojeny právě vztahem k disentu, jelikož s jeho odkazem aktivně 

pracují a dále jej utváří a reprodukují. 

První část práce je zaměřena na teoretické vymezení pojmů disentu 

a postdisentu, představení teoretického rámce postkomunistické tranzice 

a tranzitologických výzkumů v českém prostředí. Druhá část práce je věnována 

metodologii a představení organizací, jež jsou předmětem výzkumu. V empirické 

části je pomocí čtyř případových studií analyzována činnost těchto organizací 

prostřednictvím kombinace obsahové analýzy dokumentů organizace 

a polostrukturovaných rozhovorů s jejich vedoucími pracovníky. V poslední části je 

jako teoretický rámec analýzy navržena teorie změny habitu francouzského sociologa 

Pierra Bourdieu a témata jsou analyzována s ohledem na teorii možnosti změny 

habitu. 

Práce se pohybuje v oboru historické sociologie. Kombinaci historické, 

diachronní perspektivy uplatňuji v zachycení vývoje jednotlivých organizací ve 

vztahu k disentu, sociologický přístup pak v analýze podle terminologie Pierra 

Bourdieu, a v zohlednění sociálních vazeb, ve kterých se nacházejí jak aktéři 

zkoumaného problematiky, tak i výzkumník sám.  
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1  Disent, postdisent a jejich výzkum 

V první části práce se budu věnovat terminologii disentu a postdisentu, 

představení diskurzu postkomunismu a shrnutí výzkumných aktivit těchto témat 

v českém prostředí. 

1.1 Disent 

Termín disent je shrnujícím pojmem používaným pro označení odpůrců 

totalitních či autoritativních států, kteří byli z mocenského aparátu buď vytěsněni, 

nebo z něho sami odešli.2 V českém (resp. česko-slovenském) prostředí byl vznik 

disentu podmíněn specifickým společensko-politickým klimatem a bezprostředně 

podnícen nemožností oficiální opozice vůči totalitnímu režimu. V širším slova 

smyslu se jedná o označení pro nelegální politickou opozici v zemích sovětského 

bloku, která byla potlačována mocenskými prostředky vládnoucí moci.3 

V Československu byla zřejmě nejviditelnějším disidentským uskupením 

Charta 77, která vznikla jako volné sdružení osob okolo zakládajícího dokumentu.4 

Charta 77 byla svým důrazem na dodržování základních lidských práv a svobod 

přijatých na základě Helsinských dohod schopna oslovit různorodé spektrum 

protirežimních aktivit.5 Do výčtu disidentských aktivit patřilo vydávání dokumentů, 

pořádání soukromých seminářů, vydávání a distribuce a samizdatové literatury, účast 

na veřejných protirežimních vystoupeních, hladovkách a petičních kampaních, 

podílení se na nepovolené činnosti církví či spolupráce s disidentskými skupinami 

z ostatních zemí sovětského bloku a exilovými hnutími a další.6 

                                                   

2 PETRUSEK, Miloslav, MAŘÍKOVÁ, Hana a VODÁKOVÁ, Alena. Velký sociologický slovník. 
1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 2 sv. ISBN 80-7184-311-3, s. 212. 
3 Petrusek, Maříková, Vodáková 1996: 212 
4 LINKOVÁ, Marcela, ed. a STRAKOVÁ, Naďa, ed. 2017. Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent. 

1. vyd. Praha: Academia, s. 390. 
5 Součástí disentu se stal i underground, který neměl původně politické ambice a do konfliktu 

s mocí se dostal svým úsilím o svobodný projev v hudbě. Petrusek, Miloslav. Alternativní 

společnost. In: Společnosti pozdní doby. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006, 58-62. 
Dostupné z: http://www.monumenttotransformation.org/atlas-transformace/html/a/alternativni-

spolecnost/alternativni-spolecnost.html. 
6 Linková, Straková, 2017: 390 
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Vzhledem k tomu, že pojem disent označoval velmi heterogenní skupinu 

odpůrců režimu, do které patří signatáři Charty 77, ale i další skupiny, se 

u jednotlivých disidentů setkáváme i s odlišným vnímáním disidentství. Nejčastěji 

bývá citována definice Václava Havla, podle něhož je disidentem člověk, jenž se 

v tomto zvláštním postoji ocitá kombinací vnitřních pohnutek a specifických vnějších 

podmínek: „…vnitřní odpovědnost kombinovaná s celým komplexem vnějších 

okolností ho prostě do tohoto postavení uvrhne: je vyhozen z existujících struktur 

a do konfrontace s nimi. Na začátku nebylo nic víc a nic míň než úmysl dělat dobře 

svou práci – a na konci je cejch nepřítele.“7 

Stěžejními obsahy disentu byla spolu s obhajobou občanských a lidských práv 

také kritika totalitního režimu a upozorňování na důsledky jeho působení na 

společnost i jedince, a také „obhajoba principu nedělitelnosti svobody s každým, kdo 

je omezován ve svých občanských a lidských právech“.8 

Možnosti protirežimního odporu však byly omezené – jako hlavní cesta boje 

proti režimu se jevilo aktivní občanství. Vznikaly další občanské iniciativy, které byly 

později označeny přívlastkem „disidentských“ skupin: kromě zmiňované Charty 77 

se jednalo o Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS)9, ekologická hnutí, 

skauting, ale také underground.10 Na konci 80. let vzniklo množství 

                                                   

7 HAVEL, Václav. 1990. Moc bezmocných. Praha: Lidové noviny, s. 31. 
8 Petrusek, Maříková, Vodáková 1996: 212 
9 Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných bylo sdružení občanů založené 27. dubna 1978. 

Vzniklo s cílem sledovat a zveřejňovat případy politických vězňů a dalších osob pronásledovaných 

z politických důvodů. Motivací pro založení výboru bylo zjištění, že na mediálně známé osobnosti 
si StB tolik netroufla jako na lidi neznámé, kteří tak byli bez mezinárodní mediální ochrany 

perzekvováni daleko více. Reakcí na činnost výboru byly represe zaměřené proti samotným jeho 

členům. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDbor_na_obranu_nespravedliv%C4%
9B_st%C3%ADhan%C3%BDch. [cit. 16. 5. 2018] 
10 Definitivně pak po procesu se skupinou The Plastic People of The Universe a vzniku Charty 77 

v r. 1977. 
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obdobných iniciativ: Demokratická iniciativa11, Hnutí za občanskou svobodu12, 

České děti13, Československý Helsinský výbor14, Nezávislé mírové sdružení15, Mírový 

klub Johna Lennona16, a další. K disentu rovněž patřila seskupení ilegálních aktivit 

s náboženským charakterem (petice za náboženské svobody z r. 198817 a Desetiletí 

duchovní obnovy18) a podpisová petiční akce Několik vět19 vyhlášená v červnu 1989. 

                                                   

11 Demokratická iniciativa vznikla v roce 1987, jejími hlavními postavami byli Bohumil Doležal 

a Emanuel Mandler. Jako jediný opoziční subjekt se ještě před 17. listopadem 1989 snažila 
o oficiální registraci, o níž zažádala 11. listopadu 1989 (opětovně žádost o evidenci podali 

18. prosince 1989). ČSDI se v původní žádosti z 11. listopadu vyslovila pro dodržování lidských 

práv a svobod a obnovu tržní ekonomiky, odmítnutí invaze vojsk Varšavské smlouvy do 
Československa v roce 1968, uspořádání svobodných voleb a přijetí nové ústavy. V roce 1989 se 

transformovala v politickou stranu Československá demokratická iniciativa (1989-1990). 

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_demokratick%C3%A1

_iniciativaa http://konzervativnilisty.cz/index.php/96-cisla/unor-2015/1118-demokraticka-
iniciativa-byla-jedinecna. [cit. 16. 5. 2018]. 
12 Hnutí za občanskou svobodu byla nezávislá občanská iniciativa vzniklá 15. října 1988 z popudu 

signatáře charty Rudolf Battěka. Hnutí si kladlo za cíl spojit všechny demokraticky smýšlející síly 
v komunistickém Československu od umírněné levice po umírněnou pravici. 

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hnut%C3%AD_za_ob%C4%8Danskou_svobodu. 
13 Hnutí České děti byla opoziční politická iniciativa založena Petrem Placákem na jaře 1988. Lze ji 
charakterizovat jako „monarchisticko-anarchistické“ hnutí. 

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hnut%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_d%C4%9Bti. 

[cit. 16. 5. 2018]. 
14 Československý helsinský výbor byl založen v listopadu roku 1988 s cílem sledování a 
dodržování a porušování lidských práv v souladu s Helsinskou dohodou. 

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_helsinsk%C3%BD_v%C3%BD

bor. [cit. 16. 5. 2018]. 
15 Nezávislé mírové sdružení vzniklo 16. dubna 1988. Jeho členové se vyjadřovali k mezinárodním 

otázkám, požadovali alternativní vojenskou službu pro odpírače vojenské povinnosti a 

proklamovali právo na svobodu. Zakládajícím členy byli Tomáš Dvořák, Jan Chudomel, Jáchym 

Kaplan, Hana Marvanová a Jiří Pavlíček. Dostupné z: https://www.vons.cz/bulletin-nms-ids. 
16 Mírový klub vznikl v prosinci r. 1988 v Praze. Zakladatelé odmítli rozpor mezi slovními 

proklamacemi o mírovém soužití a opačnými skutky vládních představitelů. 

Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/mkjl.php. 
17 Petice nazvaná Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů ze 4. ledna 1988 vznesla 

požadavky na respektování práv věřících občanů a náboženské svobody, je spojena se jménem 

Augustina Navrátila. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Augustin_Navr%C3%A1til. 
[cit. 16. 5. 2018]. 
18 Jednalo se o pastorační iniciativu z let 1987-1997. Vyhlásil ji pastýřským listem 29. listopadu 

1987 kardinál František Tomášek, iniciátory akce byli Tomáš Halík a Petr Piťha. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Desetilet%C3%AD_duchovn%C3%AD_obnovy. [cit. 16. 5. 2018]. 
19 Petice vznikla červnu 1989, jejími iniciátory byli Václav Havel, Jiří Křižan, Stanislav Devátý 

a Alexander Vondra. Text petice obsahoval požadavky propuštění politických vězňů, svobodnou 

činnost sdělovacích prostředků a nezávislých iniciativ (HOS, klub Obroda, Helsinský výbor, 
Mírové hnutí Johna Lennona, a další), dále veřejné diskuse o všech otázkách dějin (rok 1968), 

politiky a významných investičních akcích (jaderné elektrárny). 

Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/nvet.php. [cit. 16. 5. 2018] 
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Pojem disent se tak stal zastřešujícím pojmem pro jedince nejrůznějšího 

smýšlení patřících do rozličných zájmových skupin. Disidentství se sémanticky 

vracelo k původnímu významu „odpadlictví“ od systému, jelikož se v něm spojily 

nejrůznější ideové proudy a kořeny.20 Protože se jednalo o termín vytvořený 

dodatečně, sami ti, kteří jsou dnes tímto pojmem označováni, jej nepoužívali: „Je 

snadné vykládat koncepty nebo teorie, protože ty už jsou formulované slovy. 

Každodennost, životní zkušenost, se vykládá těžko, protože ji člověk sám nemá 

vyloženou nebo formulovanou.“21 

Mezi hlavní rysy disentu patřila kromě obhajoby lidských práv a aktivního 

občanství i kritika totalitního režimu a také „obhajoba principu nedělitelnosti 

svobody s každým, kdo je omezován ve svých občanských a lidských právech“.22 

Jedním z dalších charakteristik disentu byla povaha jisté „výlučnosti“, kterou 

příslušníci disentu disponovali. Tato výlučnost byla opřena o odlišný sociální 

a kulturní kapitál, který se musel „obyčejnému“ člověku jevit logicky jako vzdálený 

a nedostupný.23 Sociolog Ivo Možný spatřuje výlučnost disidentských struktur 

v jejich vzdělanosti; disidenti se stali svým charakterem tzv. „men of letters“, muži 

písma, jejichž kulturní kapitál tvořil propast mezi nimi a ostatními občany státu.24 

Sociální kapitál byl v disidentských kruzích umocňován rozlehlou sociální sítí, která 

dosahovala často až do zahraničí. Disidenti tak byli zvýhodněni kapitálem sociálním, 

kulturním, ale i do velké míry i kapitálem „ekonomickým“, ve smyslu staromilského 

příklonu k bohatství, symbolické rovině „starého majetku, „old rich“.25 

                                                   

20 Srovnej s výkladem termínu disident: ŠTĚPÁNEK Miroslav a kol. 1980. Ilustrovaný 

encyklopedický slovník (oddíl a-i), Praha: Academia, s. 493: „Disident, odštěpenec, rozkolník, 

odpadlík. Zvlášť nábožensky nebo politicky, za disidenta označuje dnes imperialistická propaganda 
odpadlíky a zrádce ze socialistických zemí, kteří slouží psychologické válce proti socialismu 

a mezinárodnímu uvolnění.“ 
21 Rozhovor s Janem Sokolem, Paměť disentu. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=1Y1kup3fz3c. [cit. 16. 5. 2018]. 
22 Petrusek, Maříková, Vodáková 1996: 212 
23 Možný, 1991: 25 
24 Možný (Možný, 1991: 26) popisuje, že pokud pocházeli z dělnického prostředí, jednalo se 
výjimky, sečtělé jedince, tedy nikoliv tradiční příslušníky této sociální skupiny. Nejčastěji se 

etablovali z řad věřících, u nichž byl přístup ke kulturnímu kapitálu snadnější. 
25 Možný, 1991: 26 
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Přístup k disidentům z řad veřejnosti zůstával tedy obezřetný.26 Disidenti byli 

vnímáni jako jiné rodiny27, nedůvěryhodní členové společnosti, těžko zařaditelné 

skupiny do tehdejšího prizmatu dvou tříd, vládnoucí horní třídy a pracující dolní. Pro 

mnohé byli rozbíječi tradičního světa, ale ve stejné chvíli i neskrytí idealisté.28 Tento 

idealismus mnohdy vnímaný spíše jako naivita se stával do jisté míry jejich dalším 

charakteristickým rysem.29 

Disidentský „program“ zaměřený na kritiku totalitního státu nebyl v oblasti 

lidských práv schopný oslovit veřejnost do takové míry, aby se s ním ztotožnila. 

Opačně tomu ale bylo v ekonomické sféře. Nedostatkovost zboží, jež vedla ke vzniku 

„stínové ekonomiky“ byla jedním z hlavních důvodů nespokojenosti se systémem.30 

Jedinou možnou formu odporu vůči režimu tak představovalo disidentské hnutí, byť 

si stanovilo idealistické, do značné míry nereálné cíle.31 

Představy uskutečnění cesty za lepším životem, která se u veřejnosti 

manifestovala v podobě zajištění výhodnějších ekonomických podmínek, u disidentů 

na zajištění lidských a občanských práv a svobod jedince, bylo místo, kde došlo 

k souznění zájmů.32 

Vztahem disidentů a „mlčící většiny“ se zabývala i socioložka (a disidentka) 

Jiřina Šiklová33. Šiklová uvádí, že konsenzus tzv. mlčící většiny, který byl oporou 

                                                   

26 Režim sám podnikal kroky, aby se vytvořil obraz o exkluzivní skupině, která je pro obyčejného 
člověka nepřístupnosti, např. líčením ekonomických výhod disidentů. Možný, 1991: 26 
27 Možný svůj přístup označuje za funkcionální. Ten však posléze označuje za překonaný, mimo 

jiné z důvodů minimalizace významu sociálního konfliktu či předpokladu příliš vysoké míry 

harmonie ve společnosti a významu rodiny v době celého trvání komunistického režimu, tedy již 
od roku 1948. In: Možný, 1991: 22. 
28 Možný, 1991: 26 
29 Možný, 1991: 23 
30 Možný, 1991: 20 
31 Možný, 1991: 21 
32 Majetek byl podle Možného (Možný, 1991: s. 28) hlavní příčinou toho, proč to trvalo tak dlouho, 
než se lid přidal k disidentům. „Struktura relevance jejích (= disidentské elity) cílů neodpovídala 

uspokojivě struktuře relevance žitého světa. Spojoval je negativní program odmítnutí stávajícího 

pořádku, spojovala je základní koncepce občanské společnosti. Jak ale bude reagovat tato 

společnost na fakt sociální a ekonomické nerovnosti, to bylo ponecháno k diskusi na dobu, až to 
bude aktuální.“ 
33 Jiřina Šiklová, nar. 17. 6. 1935, je bývalá česká disidentka a socioložka. V polovině šedesátých 

let spoluzakládala Katedru sociologie FFUK a v roce 1968 se pak na fakultě aktivně angažovala, 
aby podpořila reformní tendence uvnitř strany. V normalizačních letech byla perzekvována a od 

května 1981 vězněna za pašování nelegální literatury, spolupracovala také s Dokumentačním 

střediskem československé nezávislé kultury v Scheinfeldu, kde na zámku Schwarzenberg 
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komunistického režimu, byl kromě ekonomických výhod způsoben i latentní reakcí 

na dvojakost vztahu k režimu v psychologické rovině. Občané snášeli ponižování ze 

strany státu odměnou za jisté výhody, které jim socialistický systém poskytoval, a tak 

udržovali režim při životě. Když jim byla nabídnuta jiná, kapitalistická alternativa, 

obrátili se proti němu.34 

V listopadu 1989 se disidenti významně podíleli na formování reprezentace 

občanské společnosti, stali se páteří prvních iniciativ (Občanské fórum35 a Verejnosť 

proti násiliu36) ve velkých městech a v prvních měsících revoluce rozhodujícím 

způsobem ovlivňovali způsob přechodu od totalitarismu k demokratickému 

politickému systému.37 Před disidenty se tak otevřela nová cesta pro naplnění záměrů, 

jež byly do té doby nemyslitelné. 

1.2 Disent po roce 1989 – postdisent 

Termín postdisent používá poprvé politolog a sociolog Nicolas Maslowski, 

když analyzuje protestní akce v české společnosti mezi lety 1989-2009.38 Maslowski 

upozorňuje na zvláštní způsoby legitimizace disidentských aktivit, jež byly zřetelné 

při příležitosti oslav desátého výročí revoluce. Všímá si silné reciprocity vztahu 

postdisentu a bývalých studentských vůdců revoluce. Hlas studentských vůdců byl 

                                                   

shromažďoval Vilém Prečan veškerou exilovou a samizdatovou literaturu. Po změně režimu v roce 
1989 byla pozvána opět přednášet sociologii, iniciovala založení Katedry sociální práce na FF UK 

v Praze, kterou do roku 2000 vedla. Založila Centrum a knihovnu Gender Studies v Praze. 

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99ina_%C5%A0iklov%C3%A1. 

[cit. 16. 5. 2018]. 
34 ŠIKLOVÁ, Jiřina. 1990. The „Gray Zone“ and the Future of Dissent in Czechoslovakia: In: 

Social Research, 57, č. 2. 
35 Politické hnutí v českých zemích. Vzniklo 19. 11. 1989 v Praze jako široká platforma 
občanských aktivit, odmítajících totalitní komunistický režim a usilujících o obnovu politického 

pluralismu, demokracie a právního státu. Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/of.php. 

[cit. 16. 5. 2018]. 
36 Verejnosť proti násiliu (VPN, čes. Veřejnost proti násilí) bylo slovenské občanské politické 

hnutí, které vzniklo po 17. listopadu1989. K jeho zakladatelům patřili Milan Kňažko, Ján Budaj, 

Fedor Gál, Jozef Kučerák a další. Hrálo na Slovensku obdobnou roli jako v českých zemích 

Občanské fórum. Z VPN se postupně vydělilo několik slovenských politických stran, např. Hnutí 
za demokratické Slovensko. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Verejnosť_proti_násiliu. 

[cit. 16. 5. 2018]. 
37 Petrusek, Maříková, Vodáková 1996: 212 
38 MASLOWSKI, Nicolas. 2011. Manifester en République tchèque: société civile et protestation 

1989-2009. Saarbrücken: Südwestdeutscher Verlag für Holschulschriften. ISBN 9786131581984, 

s. 123. 
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ve světě postdisentu brán jako hlas celého národa. Stejně jako v roce 1989 bývalí 

studenti zdůrazňují svoji spolupráci s disidenty, zatímco disidenti zdůrazňují roli 

bývalých studentů.39 Tato vzájemná legitimizace pomáhá oběma skupinám dokládat 

oprávnění a zároveň pomáhá legitimizovat jejich pozici v novém společenském 

a politickém uspořádání.40 

Bývalí disidenti svoji pozici ve společnosti legitimizují jednak vzájemnou 

reciprocitou se studentskými vůdci z dob revoluce, ale svůj význam čerpají a udržují 

při životě zejména tím, že se odkazují na minulost.41 

Pojem disidentství po roce 1989 nabývá nového významu: na jedné straně ztrácí 

legitimitu založenou na jednotě v pozici odporu proti společnému nepříteli, na straně 

druhé si udržuje legitimitu vycházející z úsilí v minulosti, ač často osciluje mezi 

názory znevažujícími jeho roli a heroizujícími protipóly. Po roce 1989 vznikají 

z iniciativ bývalých disidentů četná politická a občanská hnutí, občanské iniciativy 

a disidenti se vlastně stávají novou generací elit. 

Rozpory, které byly pro činnost disentu před rokem 1989 nepodstatné, se 

mezitím ukázaly být hlavním důvodem, proč většina z disidentů nebyla schopna 

dosáhnout vlastních politických a mocenských cílů.42 Viditelněji se tak v nových 

podmínkách projevila myšlenková a názorová rozmanitost těch, kteří byli včleněni 

pod souhrnné označení disidenti. 

Sociolog Ivo Možný vidí tři hlavní rysy disentu před r. 1989 ve vědomí morální 

převahy, respektované odlišnosti a vnímání disentu coby panských rodin svého 

druhu, jejich výlučnost.43 Můžeme některé z těchto rysů nalézt i po roce 1989? 

J. Feinberg44 upozorňuje na skutečnost, že se disidenti nestali „hrdiny nově 

nastolených pořádků“. S rostoucím pocitem zklamání se tak rodil i nový postoj 

                                                   

39 Maslowski pozoruje tento jev např. při příležitosti oslav desátého výročí revoluce. 
40 Maslowski, 2011: 123 
41 FEINBERG, Joseph Grimm. 2014. Nedokončený příběh středoevropského disentu [online]. 

In: Dějiny – teorie – kritika, č. 2, s. 295. Dostupné z: 

http://www.dejinyteoriekritika.cz/Modules/ViewDocument.aspx?Did=459. [cit. 16. 5. 2018]. 
42 Linhart, Vodáková, Klener, 1996: 296 
43 Možný, 1991: 25 
44 Joseph Grimm Feinberg je vědeckým pracovníkem v Oddělení pro studium moderní české 
filosofie, Filosofický ústav AV ČR. Autor se specializuje na český marxistický humanismus 

(Kosík, Kalivoda, Sviták), disent a analýzu systému sovětského typu, teorii politické kolektivity 

(„lid", „občanská společnost", „proletariát"), politickou teorii, kritickou sociální teorii a estetiku 
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bývalých disidentů, kteří se začali kriticky vyjadřovat k veřejnému dění.45 Specifikem 

disentu byl jeho důraz na politiku mimo rámec státu, který byl typický pro období 

před rokem 1989. Opakovaně byly zdůrazňovány otázky morálního chování, 

komunity, společenství ve stylu paralelních polis, která by byla místem pro rozvoj 

občanské společnosti.46 V tomto smyslu disidenti nezavrhli své původní politické 

poslání, ale obrátili jej směrem k angažovanosti v občanské společnosti. Vzniká tak 

nový společenský diskurz, v rámci něhož se bývalí disidenti vracejí do pozic 

společenských kritiků.47 Rozvíjí se tak nová idea občanské společnosti, prostor mimo 

hospodářství státu a dosahu státní moci. Nový důraz je kladen na otázky „morálního 

chování, komunity, mezilidských vztahů, práva a práv“.48 

Příznačným může být v tomto kontextu postoj Martina Palouše49, který při 

dvacátém výročí Charty 77 publikoval příspěvek nazvaný Uzavřená minulost, nebo 

živé dědictví?50 V něm poukázal na stále probíhající transformační proces, který má 

Českou republiku vrátit zpět do Evropy. Chartu sám chápal jako pokus o vytvoření 

alternativy k životu, který byl deformován komunistickým režimem.51 Odkaz 

                                                   

a politiku. Životopisné informace na http://mcf.flu.cas.cz/cz/feinberg/joseph-grim-feinberg. 

[cit. 16. 5. 2018]. 
45 Viz rozhovor s Petrem Pithartem: „V politice, kde strany soutěží o moc, jsou disidenti k ničemu. 
Což neznamená, že nemůžou hrát v politice významnou roli: Václav Havel byl prezident, Pavel 

Rychetský šéfem Ústavního soudu a já předsedou Senátu, Jiří Dienstbier pak předseda 

zahraničního výboru Senátu. Přitom se stranami to nemělo skoro nic společného. Stoupat normální 

stranickou cestou, po jednotlivých příčkách nahoru, to bychom nezvládli. I když jsme věděli, že to 
tak musí být, pro politické stranictví jsme byli nemožní.“ Dostupné z: 

http://www.demokratickystred.cz/rozhovor-s-petrem-pithartem-jsme-teprve-v-polovine/ 
46„Zdálo by se, že koncepce ‚občanské společnosti‘ nabízela disidentům to nejlepší z obou světů: 
byla antipolitická a zároveň ultra-politická. Byla nestátní a nezprostředkovávala žádné iluze o tom, 

že existující stát by mohl sám ze sebe realizovat jakoukoli významnější sociální změnu. Zároveň se 

ale jednalo o koncepci úzce spjatou se státní politikou.“ In: Feinberg, 2014: 306. 
47 Feinberg, 2014: 295 
48 Tamtéž 
49 Martin Palouš (nar. 14. 10. 1950 Praha) je český diplomat, pedagog, v letech 2011-2012 ředitel 

Knihovny Václava Havla, za normalizace signatář Charty 77, bývalý československý politik, po 
sametové revoluci poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum. Působí 

jako ředitele zahraničních aktivit Knihovny Václava Havla. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Palou%C5%A1. [cit. 16. 5. 2018]. 
50 CÍSAŘOVSKÁ, Blanka, ed. et al. 1997. Charta 77 očima současníků: po dvaceti letech. Brno: 

Doplněk. ISBN 80-85270-58-7, s. 111-119. 
51 Císařovská, 1997: 111 
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Charty 77 vnímá jako živé dědictví, kterého je třeba se zhostit: toto dědictví spočívá 

v novém otevření otázky po účasti občanů ve veřejném životě.52 

Rys výlučnosti si podle Feinbergera svět postdisentu zachovával v důrazu na 

rasovou a etnickou toleranci, ale nikoliv v sociálně rovině, která by usilovala 

o rovnost jako takovou.53 Postdisent je tak světem po disentu, ve kterém jsou některé 

jeho obsahy neseny dál a který lze vnímat jako disent po disentu, neukončený příběh. 

Sociolog Nicolas Maslowski si ve svém příspěvku Underground jako (nové) 

sociální hnutí? klade otázku po kontinuitě hnutí undergroundu po roce 1989. 

Zdůrazňuje, že jeho role byla mnohem závaznější, než jak bývá běžně interpretováno. 

Zamýšlí se nad tím, jestli je možné vnímat jako sociální hnutí undergroundové 

aktivity. Vychází z premisy, že sociální hnutí se dá charakterizovat jako soubor 

jednání či chování, která zpochybňují částečně nebo celkově společenský řád a snaží 

se ho transformovat.54 Se sociálním hnutím bývají spojeny tyto rysy:  

1. mobilizace zájmu, nadějí či dokonce vzrušených emocí ve vztahu k nějaké 

konkrétní věci; 

 2. možnost zaměřit se na otázky společenských problémů, otázky toho, co je 

spravedlivé a co ne; 

3. příležitost měnit politiku a společnost.55 

Maslowski nalézá v definici undergroundu pouze první dva rysy. Poslední rys, 

možnost změny politického či společenského řádu, spatřuje u undergroundu 

v porevolučním období pouze v odmítnutí proudu alternativní kultury 

prostřednictvím autonomie alternativní kultury. Pokus o celospolečenský alternativní 

projekt požadující společenskou nebo politickou změnu v undergroundu ale nenalézá. 

Tento rys zdůrazňující politické ambice však nelze odmítat v případě disentu, jehož 

členové se v mnoha občanských aktivitách nepřímo (jelikož neměli jiný prostor než 

                                                   

52 PALOUŠ in Císařovská, 1997: 118: „…ochotu vstoupit do veřejného prostoru a tázat se po 

společném ‚dobru‘ na základě Patočkovy eseje ‚Čím je a není Charta‘.“  
53 Feinberg (Feinberg, 2014: 314) popisuje, že se disidenti vzdálili od lidu ve smyslu řeckého 

démos. 
54 MASLOWSKI, Nicolas. 2014. Underground jako (nové) sociální hnutí? IN: BARTOŇ, David, 
ONUFEROVÁ, Edita, ed. a POKORNÁ, Terezie, ed. Magorova konference: (k dílu I. M. Jirouse). 

Praha: Revolver Revue. ISBN 978-80-87037-62-1, s. 146 
55 Tamtéž 
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ten „paralelní, neoficiální“) zasazovali o společenské debaty a změny. Co se týče 

politických ambicí, ty byly ze zjevného důvodu nemožné, avšak o to razantněji se 

projevily v revolučním roce 1989 a v dalších letech. 

1.3 Postdisent a postkomunismus: tranzitologická studie Jadwigy 

Staniszkis 

Studie o postkomunismu jsou do velké míry dědictvím sovětského 

a východoevropského prostoru a zařazují se mezi tranzitologické studie přechodu 

mezi demokratickými a komunistickými systémy, pro něž je typické hledání 

specifických pozůstatků minulosti v současném systému.56 V této kapitole se budu 

věnovat práci polské socioložky Jadwigy Staniszkis57, jejímž hlavním tématem jsou 

teoretické koncepce přechodu k demokratickému státnímu zřízení v zemích bývalého 

Sovětského svazu. Hlavní tezí této autorky je zpochybnění vývoje 

postkomunistických států k demokracii a volnému trhu – Staniszkis poukazuje na 

společenské, politické a institucionální „pozůstatky“ komunismu, které jsou v těchto 

zemích stále viditelné. Do tohoto diskurzivního rámce lze zařadit i tuto diplomovou 

práci, která rovněž pojednává o existenci struktur chování, jejichž existence už by ve 

změněném politickém a společenském uspořádání neměla mít opodstatnění, přesto 

však nadále existují. 

Autorka popisuje systémovou krizi postkomunismu, která se od devadesátých 

let zřetelně projevuje v Rusku a skrytěji i v ostatních postkomunistických zemích. 

Věnuje se analýze systémových příčin slabosti postkomunistického státu. Staniszkis 

uvádí, že v době komunismu byl stát silný, kdežto společnost slabá, v postkomunismu 

však nacházíme pravý opak – funkce, jež zastával stát, jsou nyní v rukou společnosti. 

Stát tak ztrácí monopol na násilí, segmenty státu jsou privatizovány a spojeny se 

strukturami tvořícími kapitál.58 Z období komunismu vývoj přešel plynule k systému, 

jenž Staniszkis označuje jako postkomunismus. V postkomunistickém systému se 

                                                   

56 Maslowski, 2011: 19 
57 Jadwiga Staniszkis (nar. r. 1942) je polskou socioložkou, esejistkou, profesorkou. Je autorkou 

několika knih o socialismu, dialektice přítomné v socialistické společnosti a o postkomunistické 
tranzici. Dostupné z: https://www.wikidata.org/wiki/Q6121582. [cit. 20. 5. 2018]. 
58 STANISZKIS, Jadwiga. 2006. Postkomunismus: zrod hádanky. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury. ISBN 80-7325-093-4, s. 20-21. 
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staly základem nového státního uspořádání původní komunistické struktury – 

společenské struktury starého režimu. Proběhla tzv. imploze komunismu, v podobě 

procesu, ve kterém se snižuje význam typu existujícího režimu ve smyslu oslabování 

extrakčních schopností státu. V této fázi jsou opuštěna pravidla systému a je 

vytvořena paralelní ekonomika – tedy forma „dvojité reality“ – ta ale kromě své 

stabilizující funkce také urychluje proces deinstitucionalizace a prohloubení krize 

stability. Nešlo tedy o náhlé zhroucení režimu, a tudíž také nemohlo dojít k čistému 

procesu přechodu mezi komunismem a demokracií.59 

Podle Staniszkis prováděla komunistická elita reinterpretaci moci s cílem zvýšit 

své možnosti kontroly.60 Cílem postkomunistických struktur tedy nebylo snížení 

kontroly státu nad společností, ale pravý opak. 

Kromě dilematu kontroly se nové vládnoucí elity musely podrobit procesu 

„učení se“ – v tomto bodě se mohl plně projevit diferencující účinek kulturního 

kontextu. Nově byla vybírána paradigmata, jež umožňovala uchopit problém 

odehrávajících se procesů změny společnosti. Podle Staniszkis však byly vybírány 

takové rámce a pojmové systémy, které nebyly v přímé konfrontaci s ideologickými 

tezemi, ale umožňovaly problematizovat sociální realitu.61 

Staniszkis také tematizuje problém určení bodu přelomu mezi komunismem 

a postkomunismem. Ve státech střední Evropy se po roce 1989 zachovala 

institucionální identita komunismu, když byla v souvislosti s vytvářením právního 

státu uznána legitimita zákonnosti systému komunismu. Transformací shora byl tak 

komunismus paradoxně legalizován jako institucionálně-právní systém a spolu s ním 

také privilegia nomenklatury, která k němu patřila.62 Podle autorky pak bylo velmi 

obtížné trestně stíhat ty, kteří byli zodpovědní za zločiny proti národu. Komunistické 

elity byly nuceny vyrovnat se s dilematem kontroly, s novým pojmovým aparátem, 

ale také s napětím v důsledku ideologie komunismu a výzvami globalizace. Tyto 

příčiny vedly k potřebě reinterpretace pojetí kontroly a bezpečnosti. Silnou roli 

v problematizování komunismu hrál především kulturní kontext. Kulturní kontext má 

                                                   

59 Staniszkis, 2006: 26 
60 Staniszkis, 2006: 244 
61 Staniszkis, 2006: 263 
62 Staniszkis, 2006: 282 
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moc urychlit „vynoření se z komunismu“. Podle autorky je postkomunistický stát 

přítomen ve dvou oblastech – ve veřejném a občanském právu.  

Výše zmíněná specifika postkomunismu se však nevztahují pouze k oblasti 

politiky. Postkomunistická transformace je komplexním procesem společenské 

změny, je tedy nutné uznat přítomnost stále přetrvávajícího „socialistického způsobu 

života“ v postojích k práci a k životním hodnotám. Ty se projevují v oblastech 

politiky, ekonomiky, ale i v otázkách každodenního života a chování společenských 

skupin. 

1.4 Výzkumy disentu a postdisentu 

Fenomén opozice před rokem 1989 patří k nejvíce prozkoumaným tématům 

normalizace. Vědecké zpracování dějin normalizace mohlo začít až po sametové 

revoluci. Jistým specifikem soudobých dějin je, že se k nim vyjadřují nejen odborníci, 

ale i laici, přímí, většinou aktivní účastníci dění. K normalizaci se vyjadřují 

především disidenti, pro něž tato fáze představuje významnou fázi v jejich životě. 

Problematika normalizace se dostávala i na stránky tisku, z nichž některým tématům 

bylo věnováno větší pozornosti – zejména se jednalo o témata tzv. „nepolitické 

politiky“ a osoby Václava Havla.63 

Pozornost reflexi významu Charty 77 věnovali zejména chartisté a disidenti 

sami, neboť pro ně byla životním problémem: v mnoha případech se jednalo o reflexe 

či sebereflexe vyjadřující osobní názor, který byl často ovlivněn postavením a úlohou 

autora v tehdejším společenském či politickém dění.64 

K dějinám normalizace existuje četná literatura, monografie a studie, statě 

a články v časopisech a denním tisku. Výzkum disentu se zaměřuje jednak na dobu 

před listopadem 1989, na program disentu a jednotlivých občanských iniciativ, a na 

                                                   

63 OTÁHAL, Milan. 2002. Normalizace 1969-1989: příspěvek ke stavu bádání. Praha: Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR. ISBN 80-7285-011-3, s. 68. 
64 MACHOVEC, Milan. Máme oslavovat dvacáté jubileum Charty? In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka 

a kol. 1997. Charta 77 očima současníků, s. 95-102. 
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otázku tranzitologie, zkoumání přechodu mezi komunismem a demokracií. Výzkum 

disentu je bohatý, jak lze vidět namátkou viz např. na bilanci výzkumu disentu.65 

Zmiňovaným příspěvkem k tématu postdisentu je také práce sociologa Nicolase 

Maslowského. Maslowski ve své monografii kontinuálně sleduje činnost veřejných 

demonstrací mezi lety 1989-2009 a všímá si role postdisentu, myšlenkového světa 

postdisentu, v jehož diskurzu se práce pohybuje, a jeho role v občanské společnosti.66 

Od sametové revoluce v roce 1989, která od roku 1968 mobilizovala největší počet 

demonstrantů, se vyvinula i česká občanská společnost a rozvíjely se formy jejího 

projevu. Na příkladu protestní akce Děkujeme, odejděte poukazuje Maslowski na 

spojení mezi minulostí a přítomností: hnutí bylo organizováno bývalými vůdci 

sametové revoluce, studenty. Podle Maslowského je stále přítomný určitý typ 

občanské společnosti, která přetrvává dodnes a jejíž kořeny sahají do disidentské 

minulosti buď prostřednictvím samotných disidentů, nebo lidí, kteří po jejich vzoru 

udržují obdobnou představu o občanské společnosti ve smyslu Havlova společenství. 

Vlivem globalizace do protestních akcí dále vstupují další ekologická a levicová 

hnutí, přesto je však tento rys důležitým rysem postdisentu.67 

Otázkou postkomunistické tranzice se v českém prostředí zabývá Michal 

Pullmann ve své knize Konec experimentu s podtitulem Přestavba a pád komunismu 

v Československu.68 Kniha vyvolala pozornost odborníků i zájem veřejnosti, protože 

se po metodologické i teoretické stránce vymezovala vůči starším přístupům 

zkoumání státního socialismu. Pullmannovým ústředním argumentem je, že se 

v přestavbě nezhroutil komunistický systém založený na útlaku, ale ztratila se 

schopnost aktérů dosahovat konsenzu s režimem na každodenní úrovni, a tím pádem 

došlo ke zhroucení režimu. Staré modely výkladu zpodobňují příběh zhroucení 

komunismu jako boj mezi režimem a disentem, podle Pullmanna byl ale podíl disentu 

                                                   

65 Dostupné na stránkách Ústavu pro výzkum soudobých dějin na adrese 

http://www.csds.cz/cs/2851-
DS/version/default/part/AttachmentData/data/Bibliografie_Sympozium_BilanceVyzkumuDisentu.

doc. [cit. 20. 5. 2018].  
66 Maslowski, 2011: 122-123 
67 Maslowski: 2011: 123  
68 PULLMANN, Michal. 2011. Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu. 

Praha: Scriptorium, ISBN 978-80-87271-31-5. 
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na zhroucení socialismu minimální. A nejen to: i v dnešní době můžeme nalézt 

pozůstatky „přetrvávají normalizace“, které se projevují např. ve formě (přetrvávání) 

důrazu na formálnost slov. 

Pullmannem tematizovaná kontinuita s normalizační společností vyvolala četné 

diskuze. Polistopadový konsenzus je podle něj velice podobný normalizačnímu 

konsenzu. Ačkoliv se proměnil systém, stále přetrval důraz na formálnost slov. I toto 

je nová forma konsenzu, který zaručuje všeobecnou spokojenost slušných lidí a tak 

účinně vylučuje vše nebezpečné (v dnešní společnosti kupříkladu právě disidenty). 

Jako další směry zkoumání navrhuje Pullmann zaměřit se na to, proč se obsahová 

vyprázdněnost klíčových ideologických pojmů dnešní doby tak podobá pojmům 

užívaným před listopadem 1989, a také na neochotu přijímání systému, která se 

projevuje v podobě jeho stálé kritiky.69 

Postkomunismus reflektuje také Jiří Pehe70: komunismus v jeho pojetí není 

překonanou minulostí, ale něco, co je stále živé a k čemu se v naší společnosti 

neustále vztahujeme. Pehe poukazuje zejména na „postkomunismus“ přítomný 

v politických institucích nebo vedení politické diskuze.71 

V současné době také probíhá v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 

projekt Disent a post-disent zaměřený na výzkum československého disentu a jeho 

společenskému ohlasu a vlivu mezi lety 1969 až r. 2000.72 Přechod z jedné do druhé 

formy společenského uspořádání a jeho důsledky pro společnost je mnohostranně 

diskutované a zpracované téma, které dodnes zřetelně rezonuje v českém prostředí, 

ale i v prostoru bývalých zemí Sovětského svazu.73 

  

                                                   

69 Pullmann 2011 
70 PEHE, Jiří. Jsme už za vodou? O postkomunismu. [online] Dostupné z: 

http://www.monumenttotransformation.org/atlas-transformace/html/p/postkomunismus/2-jsme-uz-

za-vodou-o-postkomunismu.html. [cit. 18. 5. 2018]. 
71 Tamtéž 
72 Jedná se o projekt M. Kopečka, J. Suka a T. Zahradníčka – grantový projekt Československý 

disent jako duchovní, kulturní a politický fenomén v čase normalizace, revoluce a transformace. 
Dostupné z: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA15-

16256S. [cit. 20. 5. 2018]. 
73 Otáhal, 2002: 89 
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2 Metodologie výzkumu 

V metodologické části pojednám sociologické vymezení pojmu organizace 

a představím analyzované organizace, specifika kvalitativního výzkumu 

a případových studií, metodu analýzy dat a její možná rizika a omezení. 

2.1 Vymezení předmětu zkoumání, definice a charakteristika 

zkoumaných organizací 

Pro účely práce využívám termín organizace. Obecně se organizace definují 

jako více či méně početné formálně organizované skupiny lidí s diferencovanými 

funkcemi, vztahujícími se k plnění dílčích a hlavních úkolů.74 Formální organizace 

v podstatě původně vyjadřuje ideální model ideálně fungující organizace, tj. stanoví 

základní cíle, úkoly a programy, obecnou vnitroorganizační strukturu včetně 

horizontální a vertikální.75 Vzhledem k tomu, že zkoumané organizace nejsou 

formální organizace vytvořené oficiálními státními strukturami, ale jsou to 

organizace neziskové, pracuji dále také s pojmem občanské společnosti. 

Ernst Gellner vymezuje občanskou společnost ve vztahu ke státu jako „…takový 

soubor nevládních institucí, který je dost silný, aby mohl fungovat jako protiváha 

státu, a zatímco ponechává státu funkce garanta míru a arbitra zásadních zájmů, 

zabraňuje mu atomizovat zbytek společnosti a ovládnout ho“.76 

Běžně bývá občanská společnost chápána jako „třetí sektor“, přičemž prvním 

sektorem se rozumí trh, v němž jsou subjekty i cíle soukromé, a druhým sektorem 

vláda, kde mají subjekty i cíle veřejný charakter.77 Co se týče organizací občanské 

společnosti, bývají označovány jako nestátní nebo neziskové.78 

                                                   

74 Petrusek, Maříková, Vodáková 1996, s. 723 
75 Tamtéž 
76 PETRUSEK, Miloslav. 2006. Občanská společnost [online]. In: Společnosti pozdní doby. Praha: 

Sociologické nakladatelství. Dostupné z: http://www.monumenttotransformation.org/atlas-

transformace/html/o/obcanska-spolecnost/3-obcanska-spolecnost.html. [cit. 16. 5. 2018] 
77 Petrusek, 2006 
78 SKOVAJSA, Marek. 2010. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České 

republice. Praha: Portál, s. 38-39. Obecně přijímána charakteristika neziskových organizací 
Salamona a Anheiera udává pět základních vlastností neziskových organizací: 

1. institucionalizovanost – mají organizační strukturu, přičemž není rozhodující, zda jsou formálně 

nebo právně registrovány;  
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Symptomatické je, že neziskový je i charakter analyzovaných organizací79, což 

však nebylo původním záměrem. Níže krátce představím zkoumané organizace. 

Nadace Charty 77 je nadací oficiálně založenou Františkem Janouchem 

v r. 1978. Nadace vznikla jako nezisková organizace v Janouchově emigraci ve 

Švédsku a jejím cílem byla přímá podpora chartistů. Po roce 1989 se transformovala 

na českou nadaci a zaměřila se primárně na podporu zdravotně a sociálně 

handicapovaných občanů.80 

Knihovna Václava Havla je rovněž neziskovou organizací, která byla založena 

v r. 2004 s původním cílem shromažďovat materiály (obrazové, zvukové i písemné) 

a další artefakty a myšlenky českého prezidenta Václava Havla. Činnost knihovny se 

od doby založení rozšířila, v současné době organizuje přednáškovou činnost, 

uskutečňuje konference, pořádá edukativní akce pro středoškolské studenty a podílí 

se na vydávání publikací nejen o osobě Václava Havla, ale i o prostředí českého 

disentu a ochraně lidských práv.81 

Revue Babylon je časopis zabývající se především politikou, kulturou 

a literaturou. Vychází od r. 1992 (resp. 1995). Je konzervativně až monarchisticky 

zaměřenou revue, „do jisté míry staromilský a kritický jak k časům komunistické 

totality, tak k polistopadovému vývoji v české společnosti“.82 Jejím šéfredaktorem je 

Petr Placák.83 Zde akcentuji především zdůrazňovanou návaznost na předlistopadové 

období v celé činnosti časopisu. 

Libri prohibiti, knihovna „zakázaných knih”, vznikla v roce 1990 s cílem 

zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů. 

                                                   

2. soukromý charakter – tyto organizace jsou odděleny od státní správy, ani jí nejsou řízeny, 

ačkoliv mohou být financovány státními příspěvky; 

3. neziskovost – organizace vytvářejí zisk, který není dále přerozdělován mezi jejich vlastníky, ale 
je využíván čistě pro účely dané organizace; 

4. samosprávnost a nezávislost – vyvinuly si vlastní postupy, struktury, samy se řídí; 

5. dobrovolnost – tyto organizace využívají dobrovolnou účast na svých činnostech, dary nebo 

čestné účasti ve správních radách. 
79 Časopis Babylon není typickou neziskovou organizací, lze však přijmout tuto definici s ohledem 

na typologii, kterou uvádí Salamon a Anheier. 
80 Dostupné z: https://www.kontobariery.cz/nadace.aspx. [cit. 16. 5. 2018]. 
81 Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/cs/. [cit. 16. 5. 2018]. 
82 Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Babylon_(%C4%8Dasopis). [cit. 16. 5. 2018]. 
83 Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Babylon_(%C4%8Dasopis). [cit. 16. 5. 2018]. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casopis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%BD_re%C5%BEim_v_%C4%8Ceskoslovensku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%BD_re%C5%BEim_v_%C4%8Ceskoslovensku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Plac%C3%A1k
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Knihovna své fondy zpřístupňuje badatelům i veřejnosti, ve svých prostorách dále 

pořádá různé výstavy, přednášky, semináře a literární večery.84 

2.2 Metoda sběru a analýzy dat 

Empirický výzkum je založen na kvalitativní výzkumné strategii. Kvalitativní 

výzkum umožňuje nalézt smysl, který jedinci vkládají či vkládali do svého jednání. 

Nespornou výhodou kvalitativního výzkumu je vhled a důkladné prozkoumání dat, 

které vyplývá z hlubokého ponoru do tematiky.85 

V rámci kvalitativního výzkumu jsem pro dosažení detailního porozumění 

činnosti organizace zvolila metodu případových studií. Cílem případových studií je 

co nejdetailnější popis zkoumaného sociálního objektu.86 Očekáváným výstupem je 

tzv. hustý popis, který podrobně popisuje vybraný sociální jev.87 V rámci typologie 

R. E. Stakea se konkrétně jedná o instrumentální případovou studii: v tomto druhu 

případových studií je nejprve vybrán jev a následně podrobně zkoumány případy, 

které tento jev reprezentují. Cílem této studie je porozumět zvoleným teoretickým 

otázkám, které do případu „vstupují“.88  

Metodou sběru dat je kombinace analýzy dokumentů a polostrukturovaných 

rozhovorů. Jedná se především o dokumenty vytvořené přímo samotnými 

organizacemi, zejména jsou to výroční zprávy, zprávy o činnosti organizace, dále 

webové stránky organizací, již zveřejněné rozhovory týkajících se jejich činnosti 

a úřední dokumenty (zakládací listiny, dokumenty dostupné ve veřejném rejstříku 

listin apod.). Pro lepší pochopení a vhled do otázek, na něž jsem při analýze 

dokumentů nenalezla odpovědi, jsem využila také polostrukturované rozhovory 

s vedoucími pracovníky organizací. 

Pořízené polostrukturované rozhovory s délkou trvání do 60 minut byly 

nahrávány – součástí nahrávky je i vyjádření souhlasu s použitím uvedeného 

                                                   

84 Oficiální webové stránky Libri Prohibiti. Dostupné z: http://www.libpro.cz/. 
85 HENDL, Jan. 2016. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, s. 49. 
86 Hendl, 2016: 104 
87 Hendl, 2016: 105 
88 Dle typologie Hendla (Hendl, 2016: 106) se jedná o případovou studii zaměřenou na studie 

organizací a institucí. 
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materiálu v mé diplomové práci. Vzhledem k tomu, že se jednalo o ředitele nebo 

vedoucí pracovníky organizací, bylo sjednáno, že v jejich případě anonymizace není 

potřebná. Osoby, se kterými jsem vedla rozhovory, byly informovány o průběhu 

výzkumu, jeho cíli, a všichni svolili s nahráním a užitím získaných dat v diplomové 

práci. Pokud si dotazovaní nepřáli zveřejňovat některé údaje z rozhovoru, po 

upozornění jsem tyto údaje nezpracovávala, jejich rozhodnutí jsem respektovala.89 

Kvalitativní dotazování bylo vedeno polostrukturovaně, tedy s předem stanovenými 

tématy, ovšem jejich pořadí i další rozvinutí témat vždy záleželo na konkrétních 

podmínkách rozhovoru. 

Rozhovory jsem vedla s Boženou Jirků (ředitelka Nadace Charty 77), Petrem 

Placákem (šéfredaktor revue Babylon), Michaelem Žantovským (ředitel Knihovny 

Václava Havla a Jiřím Gruntorádem (ředitel Libri prohibiti).90 

Dále jsem pracovala s metodou obsahové analýzy. Základem metody obsahové 

analýzy je odhalení jednotlivých témat, určení jejich závažnosti a vzájemných vztahů 

v dokumentu. Výzkumník skrze kvalitativní výzkumnou analýzu interpretuje obsah 

dat. Snahou je hlubinné porozumění dokumentu a jeho kontextu. Použití obsahové 

analýzy vyžaduje od výzkumníka přesný návod, jak analýzu provádět, resp. jak zvolit 

v textech jednotky analýzy. V mém případě se jednalo o slova, slovní spojení, ale 

v některých případech i o celé větné úseky mající vztah ke zkoumanému tématu. 

Prvním krokem analýzy je fáze kódování. Kódy, symboly přiřazené k úseku dat, 

nejsou pouze informacemi o datech, ale odrážejí také výzkumníkovy zájmy a jeho 

vlastní perspektivu. 91 Při tomto druhu analýzy musí výzkumník neustále reflektovat 

své konstrukce, včetně koncepcí a předpokladů, se kterými vstupuje do výzkumu. 

Získaná data jsem redukovala a uspořádala do tříd, kódů. V procesu otevřeného 

kódování jsem hledala v datech opakující se témata či koncepty.92 Při otevřeném 

kódování jsem s textem pracovala jako se sekvencí, kterou lze rozbít na jednotky. 

Takto vzniklým jednotkám jsem přidělila jména a s nově pojmenovanými 

                                                   

89 Rozhovory byly nahrávány – součástí nahrávky je také vyjádření souhlasu s použitím uvedeného 

materiálu v mé diplomové práci. 
90 V posledních dvou případech se vzhledem k vytíženosti dotazovaných jednalo o komunikace 
prostřednictvím emailu a telefonického kontaktu. 
91 Hendl, 2016: 232 
92 Tamtéž 
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(označenými) fragmenty textu jsem dále pracovala.93 Po získání korpusu dat jsem 

provedla textovou analýzu, přičemž výběr textů probíhal současně s prohlubováním 

četby a teoretického rámce celé tematiky. V mém případě se jednalo o následující 

okruhy, otázky: 

 Jak se vyvíjel vztah k disentu po dobu existence organizace? 

 Jak je reflektována návaznost na disent v současné činnosti organizace? 

 Jak funguje komunikace organizace směrem k veřejnosti? 

Tyto okruhy tak tvořily rámec analýzy textů, dokumentů, i podklad pro vedení 

rozhovorů.  

Pro dodržení standardů validity výzkumu je v kvalitativním výzkumu nezbytné 

udržet konzistenci interpretace získaných dat s interpretací celku a konzistenci vnitřní 

argumentace interpretace. Konzistence je udržována kombinací různých zdrojů 

informací. Dále jsem se snažila brát v úvahu v úvahu celistvost vznikající interpretace 

a její přesvědčivost, zejména vzhledem k jiným výkladům. Posledním kritériem pak 

byla smysluplnost výsledků analýzy dat.94 

Výzkumník v praxi může používat také metodu triangulace – triangulací se 

rozumí užití kombinace různých metod, výzkumníků, zkoumaných osob nebo skupin, 

teoretických perspektiv.95 V mém případě jsem využívala teoretickou triangulaci dle 

Denzinovy typologie, kdy se výzkumník snaží uplatnit i jiné metodologické 

perspektivy, posuzovat téma z různých teoretických pohledů.96 Závěr výzkumu musí 

být dle kritérií validity podle Maxwella konstrukcí objektivní reality nebo její další 

možnou interpretací.97 

                                                   

93 Tamtéž 
94 KRONICK, Jane C. 1997. Alternativní metodologie pro analýzu kvalitativních dat. In: 

Sociologický časopis, č. 33/1, s. 65. 
95 Hendl, 2016: 151 
96 Hendl: 2016: 152 
97 Hendl, 2016: 360 
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2.3 Pozice výzkumníka v kvalitativním výzkumu, zkoumání 

minulosti a historicko-sociologická perspektiva 

Výzkumník v kvalitativním výzkumu může obsáhnout různé přístupy, od vědce, 

terénního pracovníka, žurnalisty až po sociálního kritika k dalším. Někteří autoři jej 

označují jako „bricoleura“, kutila. Kvalitativní výzkumník tak využívá estetické a 

materiální prostředky, které jsou v jeho silách, aby vyvinul strategie, metody nebo 

získal empirický materiál. Do velké míry je tedy improvizátorem, sestavuje obrazy, 

aby vytvořil jasně definovaný smysl pro důležitost získaných dat a zachování jejich 

komplexnosti.98 

Pokud výzkumník skládá obraz minulosti, musí si být vědom specifičnosti 

výzkumů minulosti: minulost je vždy popisována a interpretována z hlediska 

přítomnosti, současných podmínek. Prožité vztahy a události jsou různě 

„obsazovány“, vyprávěny jinak s ohledem na kontext současnosti. Ve výzkumech 

minulosti tak vlastně zkoumáme to, jak na situaci nahlížíme z pozice dneška a nemusí 

to být nutně totožné s tím, jak jsme situaci viděli nebo interpretovali v minulosti. 

Význam prožitého je tak celoživotně konstruován. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o kombinaci analýzy dokumentů, bude mou snahou udržení si kritického odstupu od 

sebraných dat i prostřednictvím kombinace dat. 

Je zřejmé, že lidská paměť je tvořena více dimenzemi: hranice mezi individuální 

pamětí a tím, co můžeme nazvat pamětí kolektivní, sociální, se často stírá. Téma 

kolektivní identity se objevuje spolu s výzkumy paměti a zájem o zohledňování 

kolektivních identit stále roste i v české sociální vědě.99 Co se týče rozhovorů 

s pamětníky, je nutné dát pozor rovněž na sebestylizaci paměti pamětníků. Může se 

zde projevit to, co Hroch nazývá jako „sebevědomou autostylizací narátorů, kteří se 

budou cítit zodpovědní za určování stavu kolektivní paměti soudobé společnosti“.100 

                                                   

98 DENZIN, Norman K., LINCOLN, Yvonna S. 2000. Introduction. The Discipline and Practice of 

Qualitative Research. In: DENZIN, N. K., LINCOLN, Y. S. (eds). Handbook of Qualitative 
Research. London. Sage, s. 1-29. Dostupné z: https://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-

binaries/40425_Chapter1.pdf. [cit. 16. 5. 2018]. 

Viz např. ŠUBRT, J., PFEIFEROVÁ, Š. Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického 
bádání. In: Historická sociologie1: 9-29. 2010. ISSN 1804-0616. 
100 HROCH, Miroslav. 2014. Paměť a historické vědomí očima historika, s. 51. In: MASLOWSKI, 

Nicolas, ŠUBRT, Jiří a kol. Kolektivní paměť: k teoretickým otázkám. Praha: Karolinum. 
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Práce se pohybuje na poli historické sociologie. Ačkoliv je vztah mezi historií 

a sociologií složitý (bývá přirovnáván k „dialogu mezi hluchými“101), hranice mezi 

těmito disciplínami by se měly podle některých vědců setřít. Podstatu problému se 

snaží vystihnout například sociolog Antony Giddens, podle kterého musí být nutně 

každý historický přístup i přístupem sociálně vědním a naopak.102 Historický přístup 

je podle Giddense založen na interpretativním způsobu výkladu. Interpretace má ze 

své podstaty vždy hermeneutický charakter. Tomu ale v konečném důsledku nejsou 

vystaveni jen historikové, ale i ostatní sociální vědci, kteří pracují s konstrukcí pojmů 

na abstraktnější úrovni. Ale ani historikové sami nemohou vystoupit z prizmatu 

společenských vazeb, v nichž jsou pevně ukotveni, a stejně tak jsou vystaveni 

působení mnoha globálním či společenským vlivům.103 

  

                                                   

101 ŠUBRT, Jiří. 2008. Dialog mezi hluchými? K problematice vztahu sociologie a historie. In: 

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 44 (5): 969-988: Šubrt zde cituje metaforu 
sociologa A. Giddense. 
102 Šubrt, 2008: 970 
103 Šubrt, 2008: 970 
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3 Empirická část 

V empirické části diplomové práce pojednávám prostřednictvím případových 

studií činnosti organizací dle tří sledovaných témat: 

  Jak se vyvíjel vztah k disentu po dobu existence organizace?104 

 Jak je reflektována návaznost na disent v současné činnosti organizace? 

 Jak funguje komunikace organizace směrem k veřejnosti? 

3.1 Nadace Charty 77 

3.1.1 Vztah organizace k disentu 

Mezi organizacemi vycházejících z odkazu Charty 77 zaujímá výsadní 

postavení Nadace Charty 77 (dále jen Nadace). Jednalo se o vůbec první organizaci, 

která svůj vznik přímo svázala s činností disentu a i díky okolnostem svého vzniku 

ve švédském exilu byla schopna navázat na své fungování v exilu bezprostředně po 

roce 1989. Nadace je do dneška spjata se jménem svého zakladatele, profesora 

Františka Janoucha.105 Je jedinou z českých nadací, která úspěšně přenesla svou 

činnost ze zahraničí domů. Její vývoj se od původního zaměření na podporu chartistů 

odchýlil, nadaci se ale podařilo etablovat na poli pomoci zdravotně a sociálně 

znevýhodněným mezi nejvýznamnější české organizace. Její vývoj člením do 

několika období dle zaměření a charakteru její činnosti. 

Před rokem 1989 

Aktivity Františka Janoucha na podporu Charty 77 začaly ještě před založením 

Nadace Charty 77. V roce 1974 Janouch emigroval do Švédska, kde začal být 

občansky aktivní: pociťoval potřebu poskytnout signatářům Charty 77 a jejím 

rodinám to, co nazýval „humanitární pomocí“, tedy finanční pomoc zacílenou na 

                                                   

104 U Nadace Charty 77 a Knihovny Václava Havla je věnován prostor také jejich vývoji. 
105 František Janouch (nar. 22. 9. 1931 Lysá nad Labem) je jaderný fyzik, disident a zakladatel 
Nadace Charty 77, jíž je také předsedou. Po emigraci v roce 1974 pracoval v Niels Bohrově 

Institutu v Kodani, potom přijal hostující profesuru, kterou mu nabídla Švédská Královská 

akademie věd. V roce 1978 ve Stockholmu spolu s dalšími založil Nadaci Charty 77. Uveřejnil 
kolem stovky vědeckých prací a několik set populárně vědeckých a polemických článků. Je 

autorem, spoluautorem či vydavatelem několika desítek knih, uveřejněných v mnoha zemích. 

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Janouch. [cit. 16. 5. 2018]. 
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pomoc rodinám chartistů, platby za advokáty, peníze na vytvoření „technického 

zázemí“ (zaopatření psacích strojů, papírů, telefonů do zahraničí apod.).106 Janouch 

se od roku 1975 také snažil pomáhat několika českým rodinám, které se ocitly ve 

hmotné nouzi.107 Prostředky, které se snažil získat od svých zámožnějších přátel, se 

však ukázaly jako nedostačující. 

V emigraci byl Janouch v r. 1978 požádán, zda by zprostředkoval poselství 

Václava Havla na mezinárodním sjezdu PEN Klubu, který se konal ve Stockholmu. 

Janouch po telefonickém kontaktu s Havlem zprostředkoval jeho řeč, v níž Havel 

zmiňoval osudy Petra Cibulky, Libora Chloupka a Petra Pospíchala, mladých lidí, 

kteří byli v té době pronásledováni a vězněni za šíření nepovolené hudby.108 

Ve švédské společnosti rezonující případ Charty 77 se dočkal dalšího uznání – 

na podzim r. 1978 byl Janouch vyzván, aby převzal za Chartu 77 významnou 

švédskou kulturní cenu Monismanien.109 Cenu převzal a částku 15 tisíc švédských 

korun se rozhodl použít na další publicitu Charty 77 a založení účtu, který nazval 

Nadace Charty 77. Výzva ke švédské veřejnosti k podpoře pronásledovaných 

chartistů se setkala s nebývalým ohlasem, do konce května 1979 tak Janouchovu 

iniciativu zaštítilo mnoho známých osobností (např. dramatik Arthur Miller, švédský 

spisovatel Per Wästberg a další). Publicitě také pomáhal Husákův režim svým 

nesmyslným pronásledováním a šikanou. Nadaci se tak brzy kromě morální a peněžní 

                                                   

106 ŠIKLOVÁ, Jiřina. 2016. Františkovi k neuvěřitelným narozeninám. In: PREČAN, Vilém, ed. 

Bez Františka Janoucha ani moře nešplouchá: Františku Janouchovi k narozeninám. Praha: 
Československé dokumentační středisko, o.p.s., ISBN 978-80-906181-1-4, s. 93. 
107

 Článek Františka Janoucha k třicátému výročí založení Nadace z 16. 7. 2009: Třicet let Nadace 

Charty 77. Dostupné z: 
http://neviditelnypes.lidovky.cz/tiskni.aspx?r=p_spolecnost&c=A090715_165005_p_spolecnost_w

ag. [cit. 16. 5. 2018]. 
108 Rozhovor s Fr. Janouchem z 29. 10. 2016: Naše země je rozkradená, neumíme si zvolit správné 

politiky. Dostupné z: https://www.denik.cz/z_domova/frantisek-janouch-zeme-je-rozkradena-
neumime-si-zvolit-spravne-politiky-20161028.html. [cit. 16. 5. 2018]. Například se jednalo o 

pomoc rodině profesora Milana Hübla, odsouzeného na šest a půl roku do vězení, novináře Karla 

Kyncla a další. 
109 Cena Monismanien je udělována za svobodu slova, byla založena v roce 1975 švédským 

režisérem Kennem Fantem. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Monismanien_Prize. 

[cit. 16. 5. 2018]. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Arthur_Miller
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Per_W%C3%A4stberg&action=edit&redlink=1
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podpory chartistům podařilo také spojovat demokraticky smýšlející lidi v zahraniční 

i ve vlasti.110 

Specifikem nadace bylo, že sice vznikla spontánně jako reakce na nelehkou 

situaci disidentů, ale formálně byla ukotvena ve švédské legislativě. S rostoucím 

objemem finančních příspěvků a činností bylo potřeba formalizovat a ukotvit statut 

Nadace. Byla oficiálně koncipována jako nepolitická humanitární organizace 

s mezinárodní působností, a to pomoci československým občanům, ale 

i emigrantům.111 Nadace se zdržovala politických kampaní, stěžejním obsahem 

zůstala humanitární pomoc a kulturní sebeobrana. Její legální status v mezinárodním 

měřítku byl navíc respektován i ze strany československé vlády, tudíž umožňoval 

podporovat disidenty přímo na domácí půdě.112 S dalším rozvojem organizace se její 

původně humanitární zaměření rozšířilo na další projekty, zejména z kulturní sféry. 

Z tohoto hlediska byl významný příchod jednoho z hlavních přispěvatelů, 

maďarského investora Georga Sorose.113 

K podpoře kulturních a občanských aktivit vytvořila Nadace řadu cen: Cena 

Toma Stopparda byla založena jako první kulturní projekt Nadace v r. 1984 po daru 

britského dramatika Toma Stopparda. Cena byla udělována každoročně utajenou 

skupinou českých spisovatelů (v níž byl Václav Havel114, Milan Jungmann115 a další) 

za významné básnické nebo prozaické dílo, které v komunistickém režimu nebylo 

možné vydat. Před rokem 1989 Nadace zajišťovala zveřejnění díla a často i jeho 

                                                   

110 NADACE CHARTY 77, UHDEOVÁ, Jitka, ed. 1998. Nadace Charty 77: (dvacet let). 1. vyd. 

Brno: Atlantis, ISBN 80-7108-177-9, s. 67. 
111 NADACE CHARTY 77, UHDEOVÁ, 1998: 68 
112 NADACE CHARTY 77, UHDEOVÁ, 1998: 18 
113 George Soros (nar. 12. 8. 1930 jako Schwartz György) je maďarský rodák a americký 
multimiliardář, finančník a filantrop židovského původu. Kromě finančnictví se věnuje také 

podpoře nekomerčních aktivit. Mezi nejznámější patří založení podpora změn ke svobodě a 

demokracii ve střední a východní Evropě je, mimo podpory přímé, záležitostí místních organizací – 
Open Society Institute, Sorosových nadací (Soros Foundation), mezi něž patří i Nadace Open 

Society Fund Praha (Nadace OSF Praha) v Česku. Předsedá Soros Fund Management a je také 

ředitelem Council on Foreign Relations. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/George_Soros. 

[cit. 16. 5. 2018]. 
114 Václav Havel (5. 10. 1936 – 18. 12. 2011) byl český dramatik, esejista, disident a 

kritik komunistického režimu a později politik. Byl devátým a posledním prezidentem 

Československa (1989-1992) a prvním prezidentem České republiky (1993-2003). Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel. [cit. 16. 5. 2018]. 
115 Milan Jungmann (18. 1. 1922 Hořany – 27. 1. 2012 Praha) byl český literární 

kritik a překladatel. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Jungmann. [cit. 16. 5. 2018]. 
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vydání v exilových nakladatelstvích. Mezi oceněnými byli v 80. letech např. 

spisovatelka Eva Kantůrková116, Ivana Martin Jirous117, Milan Uhde118 nebo Jáchym 

Topol.119 

Cena Jaroslava Seiferta byla založena den po smrti českého básníka J. Seiferta, 

11. 1. 1986. Jejím cílem bylo ocenit největší díla české a slovenské literatury, která 

nemohou být publikována veřejně. Na doporučení Milana Kundery se uděluje za 

konkrétní dílo, nikoliv za dílo celoživotní.120 Do roku 1989 byli oceněni Dominik 

Tatarka, Ludvík Vaculík a Karel Šiktanc. 

Oceněním za občanské aktivity je Cena Františka Kriegla121. Tato cena je 

udělována každoročně jako ocenění za mimořádné zásluhy v boji za lidská práva 

a občanské svobody.122 

Nadace byla od počátku spravována ze dvou míst, Švédska a Prahy. Obě místa 

měla odlišné funkce: ve Švédsku sídlil mezinárodní výbor a výkonný výbor 

s ředitelem, v Praze vznikl pro kontakt s Nadací speciální Fond občanské pomoci. 

S rozvíjejícím se aparátem a zvyšujícím se obratem se mezi lety 1987 a 1988 začaly 

objevovat menší i větší rozepře ohledně financování i postojů Nadace k exilu 

i domovu. Rozpory se týkaly především posuzování sporných případů. Janouch 

                                                   

116 Eva Kantůrková (nar. 11. 5. 1930 Praha) je česká prozaička a scenáristka. V 80. letech byla 

signatářkou a mluvčí Charty 77. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Eva_Kant%C5%AFrkov%C3%A1. [cit. 16. 5. 2018]. 
117 Ivan Martin Jirous, známý též pod přezdívkou Magor, (23. 9. 1944 – 9. 11. 2011), byl český 

básník, publicista a výtvarný kritik, vůdčí duch českého undergroundu. Je znám především 

spoluprací s nezávislou rockovou skupinou The Plastic People of the Universe. V době normalizace 

byl za své politické názory pětkrát vězněn. Stal se držitelem literární ceny Jaroslava Seiferta za 
celoživotní básnické dílo a ceny Toma Stopparda za dílo Magorovy labutí písně. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Martin_Jirous. [cit. 21. 5. 2018]. 
118 Milan Uhde (nar. 28. 7. 1936) je český spisovatel, dramatik, scenárista a politik. Za vlády 
komunistů byl významným představitelem disentu a po sametové revoluci v letech 1990-1992 

působil v politice jako ministr kultury. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Uhde. 

[cit. 21. 5. 2018]. 
119 NADACE CHARTY 77, UHDEOVÁ, 1998: 114 
120 Více informací na https://www.kontobariery.cz/Projekty/Ceny/Cena-Jaroslava-Seiferta.aspx. 
121 František Kriegel (10. 4. 1908 – 3. 12. 1979 Praha) byl československý lékař, politik 

Komunistické strany Československa, poúnorový poslanec Národního shromáždění ČSSR a 
Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Přední osobnost pražského jara roku 1968, jediný člen 

čs. delegace, který odmítl podepsat Moskevský protokol a jeden ze čtyř poslanců Národního 

shromáždění, kteří na podzim 1968 hlasovali proti přijetí smlouvy o „dočasném pobytu“ 
sovětských vojsk na území ČSSR. Po roce 1968 pronásledován. V 70. letech 20. století signatář 

Charty 77. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Kriegel. [cit. 16. 5. 2018]. 
122 NADACE CHARTY 77, UHDEOVÁ, 1998: 117 
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v oblasti podpory často odkazoval na zásadu legality. Nadace nadále přispívala 

rodinám, které byly přímo zasaženy pronásledováním režimu za politické, kulturní, 

náboženské přesvědčení nebo činnost. Dále poskytovala pomoc vědcům, kulturním a 

jiným periodikům, byla určena na nákup léků a novým emigrantům také darovala 

jednorázovou finanční pomoc. 

Kromě toho, že bylo nutné odmítat některé žádosti o podporu, časté byly také 

dotazy na způsoby financování. Janouch odpovídá v jednom z dopisů Václavu 

Havlovi: „… Chtěl bych znovu zopakovat, že Nadace Charty 77 má formálně s hnutím 

Charty 77 společné pouze jméno … Je to švédská zapsaná kulturně-humanitární 

instituce, která je kontrolována švédskými úřady a řízena správní radou. Nesmírně si 

cením a vážím vzájemných vztahů a důvěry, které mezi námi existují, musí však být 

naprosto jasné, formálně nemohu ani já nikterak zasahovat do činnosti Charty 77, 

ani vy do činnosti Nadace.“123 

Tyto spory pak vygradovaly v nových společenských poměrech po roce 1989. 

Po roce 1989: „Disidenti si mysleli, že ta nadace bude jejich“124 

Nadace začala bezprostředně po listopadu 1989 poskytovat technickou pomoc 

pro hnutí Občanské fórum i pro vybavení nově vznikajících nezávislých periodik 

v Praze i v Bratislavě. Brzy se rozhořel spor o další směřování nadace a projevily se 

rozdílné představy, jež měly o osudu Nadace, obě dosud spolupracující, švédská 

a česká strana. Řada disidentů považovala Nadaci za fond Charty 77, její zakladatel 

však byl proti. 

František Janouch zmiňuje v rozhovoru pro MF DNES zejména konfrontaci 

s Jiřím Pallasem125: „Pallas prostě hned po revoluci do nadace přišel s tím, že ji 

přebírá, abychom mu dali klíče. Já mu řekl: Promiňte, pane Pallasi, ale toto je 

                                                   

123 NADACE CHARTY 77, UHDEOVÁ, 1998: 28 
124 Z rozhovoru s ředitelkou Nadace Charty 77 Boženou Jirků, 10. 4. 2018. 
125 Jiří Pallas (nar. 1949) vystudoval průmyslovou školu a pracoval jako technik. Současně 

organizoval koncerty písničkářského sdružení Šafrán a Antidiskotéky Jiřího Černého. Po podpisu 

Charty 77 se vystěhoval s rodinou do Švédska, kde vystudoval na Uppsalské univerzitě systémové 
inženýrství a současně vydával gramofonové desky zakázaných českých a polských autorů pod 

značkou Šafrán 78. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Pallas. 

[cit. 16. 5. 2018]. 
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švédská nadace se švédským účetnictvím a kontrolou daňových úřadů.“126 Palouch 

vnímal poslání nadace v pomoci ostatním, vymezoval se proti tomu, aby byl „úřadem 

sociálního zabezpečení.“ 

Složitou situaci popisuje také současná ředitelka Nadace, Božena Jirků127: „Tím 

pádem se vlastně odřízl od disentu, on nechtěl disidentům přispívat. Chápal těžkou 

situaci, kterou mám, že tady nemají důchody a všechno. On ale nechtěl přispívat 

lidem na důchod. On chtěl pomáhat téhle zemi, aby se v nových podmínkách začala 

tvářit jako sebevědomá, normální země.“128 

Započala jednání o novém osudu Nadace, o možnostech jejího založení coby 

československé instituce. Nadace Charty 77 byla první nadací, která hned po revoluci 

– a vlastně ještě v jejím průběhu – zahájila svou činnost v naší zemi. Jelikož měla 

potřebné „know-how“ ze zahraniční, podílela se na prudkém rozvoji nadační činnosti 

v devadesátých letech. V Nadaci se prosadila orientace na budoucnost, nové sociální 

problémy, jež budou muset být řešeny. V počátku devadesátých let byla činnost 

Nadace rozdělena do tří center (Brno, Bratislava, Praha), kde probíhala orientace 

v domácím prostředí, mapování situace a vytyčení nových potřeb společnosti.129 

František Janouch v nových podmínkách zacílil aktivity Nadace na 

„rehabilitaci občanské společnosti, výchovu lidí k pocitu zodpovědnosti“.130 Janouch 

začal iniciovat sbírky na pomoc v podobě prodávání nálepek Konto Míša131, což byla 

pomoc na léčbu a operaci jednoho hodně nemocného chlapečka Michala. Janouch 

                                                   

126 Rozhovor Františka Janoucha pro MF DNES (4/2018). Dostupné z: 

https://zpravy.idnes.cz/rozhovor-frantisek-janouch-nadace-charty-77-havel-soros-pg9-
/domaci.aspx?c=A180406_205555_domaci_pmk. [cit. 16. 5. 2018].  
127 Nynější ředitelka Nadace CHARTY 77 Božena Jirků (1947). Těsně po sametové revoluci ji 

oslovil profesor F. Janouch. Úvodním projektem byla dnes již legendární (a pravděpodobně i první) 
sbírka KONTO MÍŠA a tehdy lidé Nadaci během 13 měsíců podpořili částkou 100 mil. korun. 

Odtud byl už jen krůček k založení jedné z nejstarších Nadací – KONTO BARIÉRY. Dostupné z: 

https://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/277975-bozena-jirku.html. [cit. 16. 5. 2018]. 
128 Rozhovor s Boženou Jirků, 10. 4. 2018 
129 Rozhovor s Boženou Jirků, 10. 4. 2018 
130 Rozhovor s Fr. Janouchem z 29. 10. 2016: Naše země je rozkradená, neumíme si zvolit správné 

politiky. Dostupné z: https://www.denik.cz/z_domova/frantisek-janouch-zeme-je-rozkradena-
neumime-si-zvolit-spravne-politiky-20161028.html. [cit. 16. 5. 2018]. 
131 Projekt Konto MÍŠA byl první velký nadační projekt Nadace Charty 77 v tehdejším 

Československu. Získal prostřednictvím unikátní veřejné sbírky finanční prostředky 100 miliónů 
korun na zakoupení Leksellova gama nože, který byl instalován v Nemocnici Na Homolce v říjnu 

1992. Dostupné z: https://www.kontobariery.cz/Projekty/Archiv-projektu/Konto-MISA.aspx. 

[cit. 20. 5. 2018]. 
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inicioval také prodávání nálepek s obrázkem žlutého medvídka za dvacet a padesát 

korun, a tím se získávaly peníze na Leksellův gama nůž, který se stal nakonec součástí 

vybavení zdejší nemocnice. Janouch k nám prostě přenesl zahraniční znalosti o tom, 

jak se v moderní době využívá v charitě reklama.132 Návaznost na disidentskou 

činnost se tedy vyvinula v obecnou pomoc potřebným „(Janouch) chtěl prostě 

pomáhat, a protože G. Soros … tady založil Open Society Fund, a nadace se zabývala 

sociálními právy a politikou, tak on necítil potřebu. My jsme se opravdu překlopili 

na všelidovou nadaci.“133 

Po roce 1993: Založení Konta Bariéry 

V roce 1993 Nadace založila Konto Bariéry. Tento projekt se stal stěžejní 

činností Nadace Charty 77. Jedná se o první a dosud jedinou kontinuální sbírkou na 

pomoc lidí se zdravotním postižením. Kontu bariéry se za dobu svého působení 

podařilo rozsahem své činnosti a jeho úspěšnou medializací potlačit povědomí 

o Nadaci Charty 77, která je jeho zastřešující organizací: „Dcera přerostla matku. 

My jsme vlastně dneska Konto Bariéry, a spousta ředitelů si myslí, že dává peníze 

Kontu Bariéry, a dává je téhle nadaci. Protože, co já říkám: je jedno, jak se nadace 

jmenuje, musí být transparentní a ty peníze se nesmí projíst. To je strašně důležité.“134 

Kromě Konta Bariéry se pomoc Nadace zaměřuje na projekty podobného 

zaměření: podporuje vzdělávání, pracovní uplatnění lidí s postižením. „Samozřejmě, 

nadace se změnila hodně, ale ku prospěchu nadace.“135 

3.1.2 Reflexe návaznosti na disent v současné činnosti organizace 

Směr Nadace se tedy od původního cíle podpory disidentských aktivit proměnil, 

přetrval však zájem o pomoc občanské společnosti, byť v jiné oblasti.136 Tato změna 

                                                   

132 ŠIKLOVÁ, 2016: 94 
133 Rozhovor s Boženou Jirků, 10. 4. 2018 
134 Tamtéž 
135 Tamtéž 
136 Vyvrcholením procesu rozvoje nadací bylo v r. 1997 schválení Zákona o nadacích a nadačních 

fondech, který definoval nadace a nadační fondy jako účelová sdružení majetku zřízená a vniklá 

pro dosahování obecně prospěšných cílů. Výraznou podporou ve vývoji nadací byl Národní 
investiční fond, vznikl v r. 1991 na základě zákona ČNR č. 171/1991 Sb. Vláda vyčlenila 1 % akcií 

z druhé vlny kupónové privatizace jako majetek tohoto fondu. Dostupné z: www.donorsforum.cz. 

[cit. 20. 5. 2018]. 
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se nevyhnula odlišné percepci ze stran disidentů. Ke dvacátému výročí Nadace byly 

rozeslány dotazníky s hodnocením vývoje instituce a mnozí chartisté vyjádřili lítost 

nad tím, že Nadace definitivně přešla „pouze“ do charitativní činnosti a upustila od 

původního záměru Charty 77 coby obhájce lidských práv a svobod.137 Rovněž jí byla 

vytýkána malá míra politické angažovanosti a malé povědomí o Nadaci v řadách 

veřejnosti.138 Uznáván je však její přínos pro posílení vývoje české občanské 

společnosti. „Zatímco Nadace Charty 77 skončila, protože nebyla schopna své 

smysluplné transformace, Nadace Charty 77 jako nepolitická a nepolitizující 

instituce, která si své místo v polistopadové společnosti dokázala najít, pokračuje – 

doufejme, že jeho přežije i své původní zakladatele.“139 

To, co však v Nadaci přetrvalo, jsou ceny: do dnešního dne jsou předávána 

ocenění, která byla založena v Janouchově švédské emigraci. Jedná se sice z hlediska 

aktivit rozsahu Nadace o okrajovou záležitost, zároveň však o důležité dědictví 

původního zaměření na disidentské aktivity, které je v plánu udržet i v budoucnosti. 

O nominacích a cenách rozhoduje Rada Konta bariéry, třináct osobností, které se 

sejdou a posuzují žádosti, Nadace pro ně zajišťuje organizační a administrativní 

podporu. „I když se Rada obměňuje a omlaďuje, tak pořád tohle ctí, i když se ceny 

těžce financují. Bariéry zafinancujete lehce, každý chce pomoci… My jsme dnes už 

silná nadace, takže to zafinancujeme ze svého majetku.“140 Od roku 1990 jsou tak 

každoročně předávány Ceny Toma Stopparda, Jaroslava Seiferta i Františka Kriegla. 

Kromě toho Nadace uděluje od roku 2013 ve spolupráci s Knihovnou Václava 

Havla a Radou Evropy ve Štrasburku Cenu Václava Havla. Nadace se tak podílí na 

udržení odkazu Václava Havla. Jedná se o mezinárodní cenu, která dosud nebyla 

udělena. „Mám takový kacířský nápad, ale ten zatím naše správní rada neschválila, 

dělat tady českou cenu Václava Havla. Nedělat mezinárodní cenu, ona je samozřejmě 

silná, možná v Evropě to trochu víc zvoní, ale tady moc ne. Ale je to krátkou dobu. 

Jsem ráda, že se nám to povedlo.“141 

                                                   

137 NADACE CHARTY 77, UHDEOVÁ, 1998: 95 
138 Tamtéž 
139 Jiří Vančura – historik, novinář, redaktor, dříve šéfredaktor Listů; signatář Charty 77, zemřel 
v roce 2015. Dostupné z: http://www.listy.cz/autori.php?jmeno=vancura. [cit. 20. 5. 2018]. 
140 Rozhovor s Boženou Jirků, 10. 4. 2018 
141 Tamtéž 
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Po více než dvaceti letech je pozice Nadace paradoxní. Nadace se emancipovala 

a to, co tvořilo impuls pro její existenci, dnešní aktivitě Nadace přetrvává již jako cosi 

odlehlého, jako symbolický znak, logo. Návaznost na disent je vnímána v obecné 

rovině jako kontinuita péče o občanské zásady a lidskou solidaritu. 

3.1.3 Komunikace směrem k veřejnosti 

V současné době je organizace známá již jako „Konto Bariéry“. Komunikovány 

jsou tak především obsahy konkrétních projektů organizace v oblasti dobročinnosti 

a podpory handicapovaných: „Hlavním cílem byla potřeba naučit vnímat lidi 

s rozdílnými potřebami. Podařilo se nám to a jsme na to, že Konto Bariéry splnilo 

tento velký úkol, docela pyšní.“142 

Nadace Charty 77 v současné době přichází s novými projekty. Kromě podpory 

handicapovaných občanů vydává časopis Můžeš, zahájila Projekt počítače proti 

bariérám, nově se věnuje také tematice zapojení seniorů do společnosti (SEN-SEN 

neboli Senzační senioři) a podporuje handicapované lidi v nejširší škále činnosti 

(viz např. projekty Sport bez bariér, Zaměstnavatel bez bariér, a další).  

Medializované je předávání cen.143 Ceny Fr. Kriegla jsou v médiích také 

nejčastěji zmiňovanou cenou vzhledem k aktuálnosti společenských kauz. Předávání 

cen, které přetrvalo z předrevolučních dob, je stále udržovanou tradicí, se kterou se 

počítá i nadále. Tento odkaz je respektován, ačkoliv dnes vzhledem k šíři nadačních 

aktivit tvoří již aktualizovaný relikt minulosti, přesto je reflektována návaznost 

a význam odkazu Janoucha i původního zaměření Nadace.144 

Nadace se také podílí na předávání cen Václava Havla za lidská a občanská 

práva, která je udělována ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. 

Nadace spravuje taktéž 13 firemních fondů. Nadace Charty 77 je dnes největší 

a nejúspěšnější českou nadací (větší je pouze firemní Nadace ČEZ). Roční rozpočet 

                                                   

142 Dostupné z: https://www.kontobariery.cz/nadace.aspx. [cit. 20. 5. 2018]. 
143 Cenu Fr. Kriegla za rok 2017 Nadace Charty 77 byla udělena zpěváku a hudebníkovi Radku 

Bangovi za vyjádření odvážného občanského postoje, když při vyhlašování cen Zlatý slavík za rok 

2016 protestoval proti ocenění skupiny Ortel, jejíž texty i projev využívají nepřijatelnou rasistickou 
a xenofobní rétoriku. Dostupné z: https://www.kontobariery.cz/Projekty/Ceny/Cena-Frantiska-

Kriegla.aspx [cit. 20. 5. 2018]. 
144 NADACE CHARTY 77, UHDEOVÁ, 1998: 59 
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Nadace Charty 77 se pohybuje kolem padesáti miliónů Kč. Za 35 let své činnosti 

Nadace Charty 77 přispěla na různé dobročinné a kulturní projekty částkou 

přesahující miliardu Kč.145 

3.1.4 Slovenský případ Nadácie Charty 77 

Příklad slovenské odnože Nadace Charty 77 tvoří v porovnání s jasnou 

a průraznou cestou české Nadace zvláštní protiklad. Po rozdělení Československa se 

rozdělila také Nadace: na základě dohody vznikly slovenská Nadácia Charty 77 

a česká Nadace Charty 77.  

Slovenská Nadácia Charty 77 zdůrazňovala, že po dobu svého působení přímo 

naplňuje odkaz Charty 77. Její hlavní činností je profesionální pomoc občanům 

v oblasti lidských práv. Nadace fungovala jako bezplatná advokátní služba, právní 

poradenství pro občany v nouzi a v této aktivitě spolupracovala i s evropskými 

nadacemi. Nadace byla vnímána jako ombudsmanský úřad a zastupovala své klienty 

před Ústavním soudem i ve Štrasburku.146 

Zakladatelkou a ředitelkou Nadace byla Zuzana Szatmáry147, slovenská 

publicistka a překladatelka. Szatmáryová v rozhovoru pro deník Sme uvedla, že 

v nadaci vznikají projekty, které vycházejí přímo z potřeby občanů Slovenské 

republiky.148 Tak vznikla například občanská poradna nebo Fond na ochranu lidských 

práv. Szatmáryová také uvedla, že na původních ideálech Charty 77 se nemusí nic 

měnit. Popisuje, že po rozdělení Československa se stala slovenská pobočka pro 

Prahu zátěží. Dále však vytrvali v orientaci na lidská práva. Zatímco se česká pobočka 

                                                   

145 Článek Františka Janoucha k třicátému výročí založení Nadace z 16. 7. 2009: Třicet let Nadace 

Charty 77. Dostupné z: 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/tiskni.aspx?r=p_spolecnost&c=A090715_165005_p_spolecnost_w
ag. [cit. 20. 5. 2018]. 
146 Dostupné z: http://www.charta77.sk/onadacii.html 
147 Zuzana Szatmáry (1947) autorka, překladatelka, esejistka. Po roce 1989 se stala 

spoluzakladatelkou Grémia III. sektora a Nadácie Charty 77, kde působila jako výkonná ředitelka. 
Dostupné z: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zuzana_Szatm%C3%A1ry. 
148 „Po dvadsiatich šiestich rokoch likvidujem vlastnú Nadáciu Charty 77 – bezplatnú advokátu pre 

ľudí v právnej núdzi... Nedokázala som presvedčiť ani európske inštitúcie, ani našich 
pravotočivých či ľavotočivých, ani bohatých, že ľudské práva nie sú folklórne tančeky, konferencie, 

politická korektnosť, religiózne preťahovanie špagátov a tučné knižky o ničom.“ 

Z blogu Z. Szatmáry. Dostupné z: https://www.sme.sk/c/2061425/slovenska-nadacia-charty-77-ide-

inou-cestou-ako-v-cr.html. [cit. 20. 5. 2018]. 
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věnovala spíše dětské charitě, začali nabízet právní pomoc potřebným. Jako výhodu 

po rozdělení však vnímala, že se s přetrvávající linií péče o občanská práva nepřišla 

Nadace o podporu G. Sorose. Přesto však Nadace nebyla schopna udržet financování 

a od července roku 2017 je zrušena. 

3.2 Knihovna Václava Havla 

Knihovna Václava Havla (dále jen „Knihovna“) byla založena 26. 7. 2004 pod 

záštitou Dagmar Havlové149, Karla Schwarzenberga150 a Miroslava Petruska151. Jejím 

ideovým vzorem byla dlouholetá tradice institutu knihoven amerických prezidentů, 

které kromě informací o osobách prezidentů podávají veřejnosti obraz o jejich 

činnosti a svědectví o době, ve které působili.152 Prvotním záměrem bylo uchování 

a přenos myšlenek Václava Havla, postupně se z Knihovny stalo badatelské 

a společensko-kulturní centrum věnující se disidentské a lidskoprávní tematice. Za 

12 let své existence prošla proměnou vnitřní struktury i vývojem v komunikaci 

směrem k veřejnosti. 

3.2.1 Vztah organizace k disentu 

Odkaz disentu a disidentství zosobněný v postavě Václava Havla je hlavním 

tématem činnosti Knihovny. Uchopení tohoto tématu se lišilo v závislosti na přístupu 

                                                   

149 Dagmar Havlová, rozená Veškrnová (nar. 22. 3.1953 Brno) je česká herečka. V roce 1997 se 

stala manželkou tehdejšího českého prezidenta Václava Havla a první dámou České republiky. 
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dagmar_Havlov%C3%A1. [cit. 16. 5. 2018]. 
150 Karel Schwarzenberg (nar. 10. 12. 1937), nejstarší syn Karla Schwarzenberga a jeho manželky 

Antonie. V prosinci 1948 musel s rodinou opustit republiku a uchýlit se do zahraničí. V rodinném 
sídle v Bavorsku založili společně s Vilémem Prečanem na podporu československého exilu a 

disentu Československé dokumentační středisko (archiv tehdy zapovězené literatury). Od roku 

1989 do roku 1990 byl jmenován kancléřem prezidenta republiky. V roce 1992 vedl první delegaci 
OSCE do Náhorního Karabachu po vypuknutí války mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Z funkce 

kancléře odešel v roce 1992. Dále působil jako ministr zahraničních věcí ČR. V současné době je 

členem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dostupné z: http://www.karelschwarzenberg.cz/ a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Karel_Schwarzenberg. [cit. 16. 5. 2018]. 
151 Miloslav Petrusek (15. 10. 1936 – 19. 8. 2012) byl český sociolog, vyučující na Fakultě 

sociálních věd Univerzity Karlovy. V letech 1991-1997 byl jejím druhým děkanem a 1997-

2000 prorektorem Univerzity Karlovy. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miloslav_Petrusek. [cit. 16. 5. 2018]. 
152 Knihovna Václava Havla: výroční zpráva 2005. 2006. Praha: Knihovna Václava Havla.  

Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/docs/vyrocni-zprava-2005.pdf. [cit. 21. 5. 2018]. 
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vedení, které formovalo pojetí Knihovny de facto po celou dobu jejího trvání. Blíže 

tento vývoj popisuji níže. 

Vznik Knihovny a první roky činnosti (2004-2007): „Byl to těžký porod, bylo to 

dramatické“153 

Knihovna vznikla 26. 8. 2004 s podporou Václava Havla, jenž se souhlasem 

vytvořit knihovnu nesoucí jeho jméno dlouhou dobu váhal:154 Prvotní koncepcí bylo 

zachování „svědectví o nedávných dějinách, o povaze totalitního systému, o boji proti 

němu a o těžkostech společenské transformace po jeho kolapsu.“155 

Knihovna stála v počátcích své činnosti před úkolem zpracování a zpřístupnění 

informací o době totality a přechodu k demokracii. Zakladatelé Knihovny se 

domnívali, že je důležité předat dále informace o totalitních zkušenostech 

a poskytnout svědectví o nich i západnímu světu.156 Ředitelem byl jmenován Václav 

Bartuška157, od roku 2005 vedla Knihovnu Radka Neumannová.158 

Od svého zrodu se Knihovna musela vypořádat s existenčními problémy. Bylo 

nutné vyřešit nedostatek finančních zdrojů, ale i nejednotnou představu o realizaci 

                                                   

153 Vyjádření Václava Havla v článku Expozice Václav Havel – český mýtus otevřena v Hergetově 

cihelně z 11. 12. 2007. Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/128626-expozice-vaclav-

havel-cesky-mytus-otevrena-v-hergetove-cihelne.html. [cit. 21. 5. 2018]. 
154 HAVEL, Václav. Slovo o knihovně Václava Havla. 2006. Praha: Knihovna Václava Havla. 

Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/docs/press/090319_clanek-kvh.pdf. 

[cit. 21. 5. 2018]. 

„Tyto archiválie jsou ovšem rozptýleny na nejrůznějších místech, vlastní je mnoho jednotlivců i 
institucí. Kompletní přehled nemá nikdo. Je to škoda. Leccos by možná bylo jasnější, kdyby tyto 

archiválie byly zpřehledněny a v nějaké podobě přístupny badatelům i veřejnosti… Nad horami 

korespondence, rukopisů, návrhů zákonů, dopisů politikům, pokynů své kanceláři jsem si uvědomil, 
že to může docela barvitě o lecčems vypovídat.“ 
155 Tamtéž 
156 Článek o vzniku Knihovny Václava Havla. Dostupné z: http://www.cesky-
dialog.net/clanek/1302-knihovna-vaclava-havla-vznikla-nova-dulezita-nestatni-instituce/. 

[cit. 21. 5. 2018]. 
157 Václav Bartuška (nar. 14. 7. 1968 Praha) je současný český diplomat, politik a publicista. 

Studoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a patřil ke studentským 
vůdcům revoluce v roce 1989. Ve svých 22 letech se stal členem parlamentní komise pro dohled na 

vyšetřování událostí 17. listopadu. O svých zkušenostech z práce v komisi napsal knihu Polojasno. 

Od roku 2006 je zvláštním velvyslancem České republiky pro otázky energetické bezpečnosti. 
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Bartu%C5%A1ka. [cit. 21. 5. 2018]. 
158 Článek o historii Knihovny Václava Havla z let 2007-2008. Dostupné z: 

http://www.vaclavhavel-library.org/docs/press/090319_clanek-kvh.pdf. [cit. 21. 5. 2018]. 
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Knihovny, ve které se Václav Havel neshodoval se členy správní rady.159 Dále bylo 

nezbytné najít vyhovující prostory, ve kterých by Knihovna mohla sídlit.160 

Knihovna ve své první výroční zprávě deklaruje cíl zaměřit se v šíření Havlova 

odkazu a protikomunistických aktivit především na mladé lidi, studenty, čemuž 

odpovídají i první aktivity, jimiž jsou právě četné diskuze na téma přechodu České 

republiky k demokracii a obecně role, již může zaujmout v Evropské unii.161 

Knihovna kromě cyklu přednášek o Evropské unii také navázala spolupráci se 

španělským kulturním Cervantesovým institutem162 v Praze. 

V prvních dvou letech také stále přetrvávaly aktivity vzniklé ve spolupráci 

s Úřadem Vlády v cyklu debat o Evropské Unii, spolupráce se španělským 

velvyslanectvím a dále se konala diskuzní setkání Amálie163 na aktuální společenská 

témata. 

Pro vytyčení jasného směrování Knihovny byly vytvořeny skupiny odborníků, 

které navrhovaly budoucí činnosti Knihovny: v prvním roce činnosti se postupně 

vytvářela koncepce Knihovny, vytvořen byl rovněž nový výkonný aparát, správní 

                                                   

159 Tamtéž 
160 V průběhu let 2007 a 2008, kdy knihovna nalezla vhodné zázemí v ulici Kateřinská 18 
v Praze 2. Tento problém přetrvával i nadále a byl prozatím vyřešen stěhováním Knihovny 

v r. 2016. Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/en/. [cit. 21. 5. 2018]. 
161 Knihovna Václava Havla: výroční zpráva 2005. 2006. Praha: Knihovna Václava Havla. 

Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/docs/vyrocni-zprava-2005.pdf. 
162 Dostupné z: http://praga.cervantes.es/cz/default.shtm. [cit. 21. 5. 2018]. 
163 Myšlenka pořádat neformální diskuze vznikla na sklonku roku 1992, těsně před tím, než se stal 

Václav Havel hlavou samostatného českého státu. Ve vile „Amálie“ v oboře Lány, se pravidelně 
setkával s odborníky z nejrůznějších oblastí, s osobnostmi politického života nebo s lidmi, 

zabývajícími se diskutovanými tématy. Hovořili na aktuální společenská i politická témata, ale také 

o vědě, umění, zdravotnictví, hospodářství, ekologii, médiích, lidských právech, obraně státu či 
soudnictví. Smyslem debat bylo nabídnout prezidentovi komplexní pohled na dané téma a 

poskytnout důležité zázemí jeho politických rozhodování. Ačkoliv do samotných diskuzí Václav 

Havel velmi málo vstupoval, byl duchem těchto setkání. Přinášel témata, hosté formulovali své 

příspěvky, pro něj a vůči němu se případně i vymezovali. Svými poznámkami nebo dotazy 
prezident jednání usměrňoval a v závěru pokaždé hosty obdaroval bravurním shrnutím diskuze. Po 

celých dvacet let je v Kanceláři prezidenta spolu s Annou Freimanovou připravoval Michael 

Kocáb, který je také moderoval. Celkem proběhlo 87 diskusí, poslední se konala 16. 3. 2012. 
v klubovém prostoru Knihovny Václava Havla, v Galerii Montmartre v Řetězové ulici. 

Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/cs/index/novinky/305/posledni-amalie. 

[cit. 21. 5. 2018]. 
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rada, prostřednictvím něhož byl zahájen postupný proces tvorby další koncepce 

činnosti.164 

Započala také dlouholetá práce na shromažďování archivních materiálů, cílem 

bylo vytvořit badatelnu a informativní expozici.165 

Během roku 2007 Knihovna otevřela expozici Knihovny Václava Havla a cykly 

veřejných čtení Havlovy hry Spiklenci. Stále pokračovaly diskuzní večery Amálie, 

souběžně probíhá sběr archivních materiálů s cílem otevření archivu a studovny. 

V předběžné fázi strategie byl zahájen sběr archivních materiálů, který byl věnován 

zejména dokumentům a materiálům z dramatické, spisovatelské a politické tvorby 

Václava Havla, a také probíhaly přípravy pro vytvoření digitálního archivu. 

Knihovna se potýkala s hledáním prostora a provizorně se přesunula do Galerie 

Montmartre166. 

Knihovna jako „centrum havlovského duchovního světa“ (2008-2011) 

V roce 2008 nastupuje na post ředitele literární kritik a historik Martin 

C. Putna167. Nově je položen důraz na Knihovnu coby na „místo reflexe novodobé 

české historie a českého místa a české role v globalizovaném světě, s důrazem na 

téma svobody, lidských práv a lidské tvořivosti“.168 Knihovna má být místem, které 

bude připomínat Václava Havla a český disent. 

Putna kolem sebe vytváří nový pracovní tým. Přední místo stále zaujímá snaha 

o dokumentaci, zkoumání a šíření života a díla Václava Havla. S Putnou ale přichází 

i nová představa o Knihovně jako o centru havlovského duchovního světa. Tomu 

                                                   

164 Knihovna Václava Havla: výroční zpráva 2006. 2007. Praha: Knihovna Václava Havla, s. 4. 
Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/docs/vyrocni-zprava-2006.pdf. 
165 Knihovna Václava Havla: výroční zpráva 2006. 2007. Praha: Knihovna Václava Havla, s. 5. 

Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/docs/vyrocni-zprava-2006.pdf. 
166 V prostorách Galerie Montmartre v Řetězové 7 na Starém Městě pražském se nachází stálá 

expozice Václav Havel: Český mýtus aneb Havel v kostce. Zde Knihovna Václava Havla též pořádá 

nejrůznější semináře, autorská čtení, výstavy, koncerty a divadelní představení. 
167Martin C. Putna je významný český humanitní vědec, autor rozsáhlého díla, věnovaného mj. 
české katolické literatuře, vlivu antiky a křesťanství na evropskou kulturu, podobám americké 

religiozity, literární tvorbě ruského exilu, projevům a vlivům homosexuality v kultuře, raně 

křesťanským spisům, životu a dílu Václava Havla a dalším tématům. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_C._Putna. [cit. 21. 5. 2018]. 
168 Knihovna Václava Havla: výroční zpráva 2009. 2010. Praha: Knihovna Václava Havla, s. 3. 

Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/docs/vyrocni-zprava-2009.pdf. 
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odpovídá i Putnova úvaha o jeho nové roli: „Tento úkol jsem přijal, ale nezměnil jsem 

svůj postoj k Václavu Havlovi. Zůstal pro mne tím, čím byl i dříve – tedy historickou 

osobností mimořádného významu, ‚českým mýtem‘…“169 

Putna během své ředitelské práce v Knihovně dokončil monografii Václav 

Havel: Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Orientace na nepoznané 

podoby Havlovy tvorby se odrazila i v činnosti Knihovny: Putnova monografie se 

soustřeďovala na kulturní prostředí, z něhož vzešel a v němž žil Václav Havel, a na 

porozumění intelektuálním zdrojům jeho myšlení. Směřování na literární, kulturní 

oblast, lze sledovat v tomto období i v činnosti organizace. Putna začíná s vydáváním 

edice Sešitů Václava Havla170. Probíhala také vzdělávací a osvětová činnost Dílna 

kritického myšlení pro středoškolské studenty.171 

V této době bylo započato systematické mapování pramenů týkajících se života 

a díla Václava Havla v rámci širokých souvislostí české kultury 20. století. Toto 

bádání zahrnuje i zaznamenávání vzpomínek Havlových spolupracovníků, orálně-

historický výzkum havlovského prostředí a soustavnou práci na archivu Knihovny, 

jehož fondy byly nadále postupně digitalizovány. 

Knihovna dále rozvíjela svoje kulturní a literární setkávání, divadelní večery 

a také ediční činnost. Od roku 2007 se začala podílet na udílení „Ceny Václava Havla 

za lidská práva“, která vznikla v roce 2013, a nahradila tak „Cenu lidských práv 

Parlamentního shromáždění Rady Evropy“, udělovanou jednou za dva roky od 

r. 2007.172  Knihovna rozšířila svůj program o autorská čtení, výstavy, koncerty 

                                                   

169 PUTNA, Martin C. 2011. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. 2. 
vyd. Praha: Knihovna Václava Havla, Edice Knihovny Václava Havla; sv. 3. ISBN 978-80-87490-

08-2, s. 12. 
170 Od roku 2009 začal vycházet nepravidelný čtvrtletník s názvem Sešity Knihovny Václava 
Havla. Sešity si kladou za cíl poukázat na nepříliš známé aspekty činnosti Václava Havla a dobu, 

ve které žil. Zveřejňovány jsou nové nebo veřejnosti nepříliš známé texty, které mají potenciál 

nahlížet havlovská témata z nečekaného úhlu. Žánrově přitom nejsou Sešity striktně omezeny: 

jedná se o filozofické, politologické, sociologické texty i poezii. Dostupné z: 
http://www.vaclavhavel-library.org/cs/aktivity/publikace-vyzkum/sesity. [cit. 21. 5. 2018]. 
171 Semináře vedla Nina Rutová, byly v nich čteny úryvky textů Havla a tematizována témata 

svobody a individuální zodpovědnosti. Viz Knihovna Václava Havla: výroční zpráva 2009. 2010. 
Praha: Knihovna Václava Havla, s. 15. Dostupné z: http://www.vaclavhavel-

library.org/docs/vyrocni-zprava-2009.pdf. 
172 Udělování Ceny probíhá ve spolupráci s Nadací Charty 77. 



46 

a divadelní představení. Na konci roku 2011 střídá Martina C. Putnu v ředitelské 

funkci Martin Palouš. 

Knihovna jako „živoucí centrum“ (2011-2015) 

Martin Palouš173 začíná rozvíjet zahraniční spolupráci, v roce 2012 se mu 

podařilo založit spřízněnou nadaci v USA.174 Na konci roku 2011 umírají dvě 

osobnosti společenství bývalého disentu, Ivan Martin Jirous a také Václav Havel. 

Knihovna je tak postavena před nový úkol, stává se klíčovou institucí pro péči 

o „duchovní, intelektuální i umělecký odkaz prezidenta Václava Havla“.175 Po smrti 

Havla se z Knihovny stala zásadní instituce v udržování jeho odkazu, zintenzivnění 

činnosti se týká programové i ediční práce.  

V roce 2011 nastupuje na místo programového ředitele Jáchym Topol. Topol 

svojí prací na organizaci programu Knihovny reaguje na představu Václava Havla: 

„Knihovna nechce být památníkem, jde o to, vytvořit živou a navštěvovanou klubovou 

scénu.“176 Nově je tedy pozornost upřena na to netvořit z Knihovny strnulý 

monument, a kromě centra pro badatele a zprostředkovatele archivních materiálů se 

má Knihovna zhostit i role aktivního účastníka veřejného dění, vytvořit žitý prostor. 

Po odchodu Martina Palouše zastává v letech 2012-2015 funkci ředitelky Marta 

Smolíková. Rovněž je opakováno zaměření na životnost instituce, která má své 

nezastupitelné místo a je již vnímána jako trvale existující fenomén.177 Knihovna se 

ve výroční zprávě z r. 2013 znovu vrací ke slovům Václava Havla: „Smysl to celé má 

jedině jako žijící či živoucí organismus, který zaujímá své nepřehlédnutelné místo 

                                                   

173 Martin Palouš (nar. 14. 10. 1950 Praha) je český diplomat, pedagog, v letech 2011-2012 ředitel 

Knihovny Václava Havla, za normalizace signatář Charty 77, bývalý československý politik, po 

sametové revoluci poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum. 
Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Palou%C5%A1. [cit. 21. 5. 2018]. 
174 Cíl nadace Vaclav Havel Library Foundation je podpora Knihovny Václava Havla, šíření 

odkazu Václava Havla, pořádání kulturních akcí a worskhopů. Dostupné z: 

http://www.vhlf.org/about-us/history/. 
175 Knihovna Václava Havla: výroční zpráva 2011. 2012. Praha: Knihovna Václava Havla, s. 3. 

Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/docs/vyrocni-zprava-2011.pdf. 
176 Rozhovor s Jáchymem Topolem dostupný z: https://www.lidovky.cz/topol-knihovna-vaclava-
havla-di3-/kultura.aspx?c=A110901_160544_ln_kultura_wok. [cit. 21. 5. 2018]. 
177 Knihovna Václava Havla: výroční zpráva 2012. 2013. Praha: Knihovna Václava Havla 

Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/docs/vyrocni-zprava-2012.pdf, s. 4. 



47 

v celku veřejného a politické života … Knihovna musí něčím originálním být jako 

taková, sama o sobě, ve své každodennosti, jako trvale existující fenomén či místo.“178 

3.2.2 Reflexe návaznosti na disent v současné činnosti organizace 

V roce 2016 nastupuje na pozici ředitele Knihovny Michael Žantovský179. Jako 

jeden ze svých cílů si klade zvýšení dosahu, jež má mít Knihovna směrem 

k veřejnosti, a otevření nových cest komunikace. Knihovna má podle Žantovského 

zatím poměrně omezený dosah, což Žantovský považuje vzhledem k nedlouhé době 

její existence za přirozené. Knihovna by podle Žantovského měla „promlouvat 

i k lidem, kterým je Václav Havel lhostejný nebo jsou proti němu nepřátelsky 

zaměření“.180 Knihovna se postupně etablovala v „nezávislé centrum občanské 

reflexe“, organizátora společenských a kulturních aktivit pro širokou veřejnost 

zpřístupňující tvorbu Václava Havla. Zpřístupňování díla Václava Havla pomocí 

expozice a veřejných debat jde ruku v ruce s cílem „aktuálně reflektovat společenské 

dění a přispívat k rozvoji občanské společnosti“.181 

Význam myšlenkového odkazu Václava Havla je vnímán jako stále aktuální.182 

„Knihovna Václava Havla shromažďuje, zkoumá, zveřejňuje, šíří a hájí myšlenkový, 

literární a politický odkaz velké postavy moderních českých dějin – spisovatele, 

dramatika, myslitele, bojovníka za lidská práva a československého a českého 

prezidenta Václava Havla.“183 V roce 2016 se Knihovna věnovala zintenzivnění 

činnosti směrem k veřejnosti, což souviselo s „havlovským“ osmdesátiletým 

výročím. Akce, které pořádala Knihovna, se konaly v celé České republice a v řadě 

                                                   

178 HAVEL, 2006 
179 Michael Žantovský (nar. 3. 1. 1949 Praha) je český překladatel z angličtiny, tlumočník, 

psycholog, publicista, spisovatel, textař, politik a diplomat. Od září 2015 je ředitelem Knihovny 
Václava Havla. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_%C5%BDantovsk%C3%BD. 

[cit. 21. 5. 2018]. 
180 Rozhovor s Michaelem Žantovským. Dostupný na 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Michael-Zantovsky-Nase-Knihovna-Vaclava-
Havla-ma-promlouvat-k-lidem-kteri-jsou-vuci-nemu-nepratelsti-383847?parent=9524153. 

[cit. 21. 5.2018]. 
181 Knihovna Václava Havla: výroční zpráva 2016. 2017. Praha: Knihovna Václava Havla, s. 1. 
Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/docs/vyrocni-zprava-2016-cs.pdf. 
182 Tamtéž 
183 Tamtéž 
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evropských i mimoevropských měst, vytvořeny jsou nové vzdělávací programy o roli 

Václava Havla v oblasti lidských práv, občanské společnosti a zodpovědnosti.184 

Aktualizovaná a zdůrazněna je její role v šíření, ale i hájení odkazu Václava 

Havla a pozornost je věnována lidsko-právní tematice. Ačkoliv byla počáteční 

činnost knihovny zaměřena především na archivní a badatelskou práci, postupem 

času se s rozvojem organizace (a ve zvýšené míře po smrti Václava Havla) začíná 

prosazovat snaha přiblížit Havlův „historický význam zápasu za lidská práva 

a svobody v době totality a tvorbu občanské společnosti v době budování 

demokracie“.185 

Knihovna se postupně etablovala v „nezávislé centrum občanské reflexe“, 

organizace společenských a kulturních aktivit pro širokou veřejnost zpřístupňující 

tvorbu Václava Havla. Zpřístupňování díla Václava Havla a témat disentu pomocí 

expozice a veřejných debat jde ruku v ruce „s cílem aktuálně reflektovat společenské 

dění a přispívat k rozvoji občanské společnosti“.186 

3.2.3 Komunikace organizace směrem k veřejnosti 

Knihovna od roku 2017 výrazně zvýšila své aktivity směrem k veřejnosti. Jejím 

cílem je podnítit zájem o dílo Václava Havla, ale i o diskuzi o občanské společnosti 

a celospolečenských tématech jak v tuzemském, tak celosvětovém měřítku: „Činíme 

tak mj. také pořádáním diskusí a debat o současných otázkách společenského vývoje 

v samotné Knihovně, v námi pořádaných konferencích, na mnoha místech po celé ČR 

i v zahraničí.“187 

Knihovna ve svých prostorách organizuje každý měsíc řadu setkání s občansko 

a lidskoprávními tématy, s tématy nedávné historie (disent, underground). Program 

Knihovny má na starosti Jáchym Topol188. 

                                                   

184 Tamtéž 
185 Knihovna Václava Havla: výroční zpráva 2005. 2006. Praha: Knihovna Václava Havla 

Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/docs/vyrocni-zprava-2005.pdf. 
186 Knihovna Václava Havla: výroční zpráva 2006. 2007. Praha: Knihovna Václava Havla, s. 1. 

Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/docs/vyrocni-zprava-2006.pdf. 
187 Rozhovor s M. Žantovským, 18. 5. 2018 
188 Jáchym Topol (nar. 4. 8. 1962 Praha) je český básník, prozaik, hudebník a žurnalista, jenž se stal 

v říjnu roku 2017 za román Citlivý člověk laureátem Státní ceny za literaturu. Přibližně od roku 

1980 působil jako zpěvák a textař skupiny Psí vojáci (frontman skupiny byl jeho bratr Filip Topol), 
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Dále se Knihovna věnuje také osvětovým aktivitám zacíleným na studentstvo. 

„Uvědomujeme si, že komunikujeme s novou generací, která Václava Havla ani jeho 

dobu osobně nezažila. Věnujeme proto čím dál tím větší pozornost vzdělávacím 

a osvětovým aktivitám…“189 

Zvýšenou potřebu oslovovat mladé lidi reflektuje také v podobě stále bohatšího 

programu pro žáky základních škol a středoškoláky. „Značný a kontinuální růst 

zaznamenáváme v odezvě na naše aktivity na sociálních sítích, YouTube a dalších 

internetových aplikacích. Hodláme v této strategii pokračovat, i když současné tempo 

růstu bude asi obtížné udržovat donekonečna.“190 

Aktivity Knihovny v mezinárodním měřítku 

Knihovna spolu s Nadací Charty 77 organizuje předávání Ceny Václava Havla 

za lidská práva. Cena je udělována od roku 2013 Parlamentním shromážděním Rady 

Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77. Cílem je 

vyzdvihnout a odměnit mimořádný počin v oblasti ochrany lidských práv v Evropě 

i mimo ni.191 

V mezinárodním měřítku organizuje Knihovna Evropské dialogy Václava 

Havla, projekt, který si klade za cíl otevřít a vést diskusi o tématech určujících 

směřování současné Evropy, členství v Evropské unii, přičemž je zdůrazňován 

evropský duchovní odkazu Václava Havla.192 Hlavním inspiračním zdrojem tohoto 

projektu je esej Václava Havla Moc bezmocných. Evropské dialogy Václava Havla 

více než jiné projekty obdobného zaměření hodlají nabídnout bezmocným prostor 

k vyjádření a tedy k posílení jejich pozice v rámci Evropy.193 

                                                   

později skupiny Národní třída. Je představitelem undergroundu. Do roku 1993 byl šéfredaktorem 

časopisu Revolver Revue. Byl členem redakce týdeníku Respekt od jeho založení v roce 1990 do 

roku 2007. V letech 2009-2011 působil v redakci deníku Lidové noviny, nyní pracuje jako 

dramaturg Knihovny Václava Havla. 
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1chym_Topol. [cit. 21. 5. 2018]. 
189 Rozhovor s M. Žantovským, 18. 5. 2018 
190 Rozhovor s M. Žantovským, 18. 5. 2018 
191 Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/cs/cena-vaclava-havla. [cit. 21. 5. 2018]. 
192 Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/cs/dialog. [cit. 21. 5. 2018]. 
193 Tamtéž 
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Aktivity Knihovny směrem k veřejnosti v českém prostředí 

Knihovna Václava Havla nabízí školám, pedagogům a jejich žákům 

a studentům řadu vzdělávacích projektů, kterými se snaží v nastupující generaci 

rozvíjet odkaz Václava Havla především v oblasti boje za lidská práva a demokracii, 

občanské společnosti a zodpovědnosti. Informace o jednotlivých projektech 

naleznete na níže uvedených odkazech. Jedná se o tyto aktivity: 

 Cena Knihovny VH za nejlepší studentský esej 

Cena odkazuje na Havlův esej Moc bezmocných jako na jeden z ústředních 

žánrů tvorby Václava Havla. Jedná se o literární soutěž pro studenty středních 

škol, jejímž cílem je kultivovat esejistický žánr v řadě témat – literárních, 

uměleckých, společenských, politických i duchovních. V esejistické činnosti je 

zdůrazňováno „napodobování esejů Václava Havla, ale ve smyslu havlovské 

odvahy pojmenovávat nepříjemné problémy a hledat jejich nekonvenční 

řešení“.194 

 Číst Havla 

Jedná se o projekt pro studenty základních a středních škol. Školám je nabízena 

možnost osobně navštívit se žáky a studenty prostory Knihovny a shlédnout zde 

fotografickou expozici, nebo absolvovat workshop Havel v kostce.  

 Knihovničky Václava Havla 

Cílem tohoto projektu je vytvořit celorepublikovou síť základních a středních 

škol, které se s podporou Knihovny aktivně podílí na šíření odkazu Václava 

Havla mezi své žáky a studenty.195 

  

                                                   

194 Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/cs/vzdelavani. 
195 Smyslem knihovniček je vytvořit na školách malé knihovny, na nichž škola bude shromažďovat 
jak texty Václava Havla, tak texty s ním úzce související. Knihovničky budou moci obsahovat 

i další písemné, zvukové a audiovizuální záznamy a fotografie.  

Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/cs/vzdelavani. [cit. 21. 5. 2018]. 

http://www.vaclavhavel-library.org/cs/vzdelavani/studentsky-esej
http://www.vaclavhavel-library.org/cs/vzdelavani/cist-havla
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3.3 Babylon 

Časopis Babylon je spjat s tvůrčí osobností Petra Placáka, který je od roku 1995 

jeho šéfredaktorem. Kontinuita s disidentskou činností z doby komunismu souvisí 

s vydáváním časopisu Koruna a v revue Babylon je akcentována zejména v důrazu 

na svobodomyslnost (novinářského) vyjádření.196 Babylon tvoří mezi studovanými 

organizacemi výjimku, protože se nejedná o organizaci s tak formalizovanými 

pravidly jako u ostatních organizací postdisentu. Přesto jej zařazuji pod pojem 

organizace, neboť naplňuje znaky typologie podle Skovajsy.197 

3.3.1 Vztah k disentu: „Babylon je taková Koruna v polistopadové době.“ 

Babylon, u něhož v popisku nalezneme označení „studentský časopis pro 

seniory“, je od roku 1995 neodmyslitelně spjat s šéfredaktorem Petrem Placákem.198 

Vznik studentského časopisu Babylón (později Babylon), který byl vydáván 

studenty Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, je však datován do roku 1992. 

Zpočátku vycházel díky podpoře americké nadace Madison Center for Educational 

Affairs.199 „To je tím, že Babylon začali dělat studenti na FF s podporou americké 

nadace EPG – byl to víceméně fakultní, studentskej časopis, šéfredaktor potom dostal 

grant od těch Američanů, šel na rok dva do Ameriky, časopis osiřel, a jeden z jeho 

                                                   

196 „Tvrdil jsem, že každý Babylon je ‚básnická sbírka‘. To lze použít s uvozovkami samozřejmě.“ 

Z Rozhovoru s P. Placákem, 19. 4. 2018 
197 Skovajsa, 2010 
198 Petr Placák, publikující dříve také pod pseudonymem Petr Zmrzlík (nar. 8. 1. 1964), je český 

spisovatel, textař, historik a publicista. Patřil ke klíčovým postavám českého literárního 

undergroundu, publikoval v samizdatu, organizoval mnoho protikomunistických demonstrací, 
mimo jiné na pražském Škroupově náměstí v prosinci 1988, byl klarinetistou undergroundové 

kapely The Plastic People of the Universe, V roce 2012 byli obvodním soudem v Praze odsouzeni 

tři bývalí příslušníci StB, kteří Petra Placáka trápili v souvislosti s jeho protirežimní angažovaností. 
Po listopadu 1989 působil v Nezávislém tiskovém středisku, později týdeníku Respekt, 

Necenzurovaných novinách, Českém deníku, Českém týdeníku a Lidových novinách, od roku 1995 

je šéfredaktorem studentského politicko-kulturního měsíčníku Babylon a od roku 2001 rovněž 

šéfredaktorem stejnojmenného nakladatelství. V letech 1992-2000 vystudoval historii na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Plac%C3%A1k. [cit. 21. 5. 2018]. 
199 The Madison Center for Educational Affairs je nevládní veřejnou organizací vzniklou v roce 
1990, zaměřuje se na podporu vzdělávání a výzkumu, podporuje četné studentské aktivity. 

Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Madison_Center_for_Educational_Affairs. 

[cit. 21. 5. 2018]. 
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zakladatelů Jan Vedera, jeden ze zakladatelů, mě oslovil, jestli bych to nechtěl 

převzít.“200 

Placák se na místo šéfredaktora časopisu dostal v roce 1995. Již před rokem 

1989 vycházel v samizdatu jím vydávaný časopis Koruna.201 Jednalo se o zpravodaj 

nezávislého royalistického a trochu recesistického hnutí České děti.202 V roce 1995 

přichází do vedení časopisu Babylon: „Do Babylonu jsem přišel proto, že se mně 

jednak líbil název, hlavně kvůli tomu názvu. Bylo to čistý, bez jakýkoli zátěže, a ještě 

se mi líbilo, že to je v tom studentským prostředí.“203 

Placák převzal časopis Babylon jako svobodnou platformu určenou sice pro 

studenty, ale i pro čtenáře mimo prostředí vysokých škol. Zároveň přidal 

k původnímu zaměření časopisu svoji ambici vyjadřovat se k nejrůznějším 

společenským a kulturním událostem a také včlenění mezi původně samizdatové listy 

Střední Evropa204 a zdůrazňují také spjatost s undergroundovou Revolver Revue: 

„Babylon má být platformou, na které by autor mohl zcela svobodně vyjadřovat své 

názory, aniž by přitom musel brát na zřetel na nějaké politické linie zavedených 

                                                   

200 Rozhovor s Petrem Placákem, 19. 4. 2018. 
201 Časopis Koruna vycházel jako zpravodaj nezávislého royalistického a trochu recesistického 

hnutí České děti, které založil Petr Placák se svými přáteli v roce 1988. Celkem byla v roce 1989 
vydána tři čísla. 
202 Hnutí České děti byla opoziční politická iniciativa založená Petrem Placákem v někdejším 

socialistickém Československu, kterou lze charakterizovat jako „monarchisticko-anarchistické“ 

hnutí. Vzniklo na jaře 1988. Aktivně se podílelo na opozičním politickém dění, např. vydáním a 
distribucí letáků s výzvou k demonstraci na výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa (21. srpna 1988), či na organizaci manifestace v den výročí Všeobecné deklarace 

lidských práv. V květnu 1988 se hnutí České děti proslavilo uveřejněním svého Manifestu v 
Rudém právu, v němž vyhlásila obnovu Českého království. Komunistická cenzura článek záměrně 

nestáhla z tisku, neboť počítala s tím, že se autoři a jejich hnutí článkem sami zdiskreditují. 

Výsledek však byl, jako v mnoha jiných případech, zcela opačný. Manifest, hlásající v prostředí 
uniformní doby normalizace obnovu Českého království, měl kladný ohlas. 

Dostupné z: https://www.vons.cz/koruna. [cit. 21. 5. 2018]. 
203 Rozhovor s Petrem Placákem, 19. 4. 2018. 
204 Střední Evropa / revue pro středoevropskou kulturu a politiku: Časopis Střední Evropa vznikl v 
rámci protikomunistické opozice jako samizdat na konci roku 1984. Po sametové revoluci začal 

vycházet v nevýdělečném občanském sdružení Institut pro středoevropskou kulturu a politiku v 

Praze. Doposud vyšlo 138 čísel, což znamená, že je nejdéle vycházejícím odborným politickým 
časopisem v Čechách. Za 30 let své existence si získal řadu čtenářů a přátel, dostal řadu 

neoficiálních uznání, například od Václava Havla, Petra Pitharta, Karla Schwarzenbergra a dalších. 

Dostupné z: http://www.revuestrednievropa.cz/. [cit. 21. 5. 2018]. 
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deníků a časopisů, včetně nejrůznějších mimoredakčních zájmů a tlaků, jak se to u nás 

běžně děje…“205  

Zaměření Babylon je deklarováno v úvodníku prvního čísla z roku 1995, 

vzniklého pod Placákovým vedením a je všeobecně kulturně-společenské. Babylon 

se nevyhýbá aktuálním společenským a politickým kauzám. Podstatou je možnost 

svobodného vyjadřování k dění ve společnosti: „Chceme se vyjadřovat ke všem 

věcem, které se v této zemi odehrávají, aniž bychom brali zřetel na nějakou stranickou 

příslušnost, či snad na něčí zájmy… Budeme proto pracovat s názorově blízkými 

časopisy, jako jsou Střední Evropa či Revolver Revue.“206 

Vztah k minulosti reflektuje Placák následovně. Pozůstatky minulosti jsou 

podle Placáka latentně přítomné v nebezpečí krajních levicových či pravicových 

obdobách totalitním směřování. Upozorňování na tato nebezpečí jsou jedním 

z hlavních úsilí časopisu Babylon: „My nežijeme v minulosti. Ty průšvihy, který 

vyvolali k moci komunisty, nácky, tak jsou ve společnosti přítomný do dneška, mají 

jinou nálepku, ale když o tom píšu, není to záliba v historii, ale aktuální věc, kterou 

je třeba neustále omílat a upozorňovat na to.“207 

Příspěvky v časopise Babylon aktuálně reagují na současnou společenskou 

a politickou situaci, kontinuitu a souvislost s časopisem Koruna Placák reflektuje ve 

schopnosti svobodného projevu: „Ten Babylon je vlastně to, co člověk dělal před 

Listopadem, ten samizdat, akorát že máme neskutečně lepší podmínky. 

Nejmarkantnější to podle mě je ta souvislost, že před listopadem jsme vydali tři čísla 

časopisu Koruna, Babylon je taková Koruna v polistopadové době. Není to 

samozřejmě legrace pro legraci, ale nejlepší je říct něco důležitýho a vážnýho lehčí 

formou.“208 

                                                   

205 Rozhovor s Petrem Placákem, 19. 4. 2018. 
206 PLACÁK, Petr. Úvodník. In: Babylon. Číslo 3/IV, 15. 2. 1995: Chceme otevřeně informovat 

o všech problémech, kteří se nás i vás týkají. … Zároveň budeme dbát na to, aby se z Babylonu 

nestal list, v němž si studenti jen ventilují své bolístky, nýbrž časopis, který bude zajímavý a čtivý i 
pro lidi, stojící mimo prostředí vysokých škol.“ 
207 Rozhovor s Petrem Placákem, 19. 4. 2018. 
208 Tamtéž 
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3.3.2 Reflexe vztahu k disentu v současné činnosti organizace 

Z dodržování svobodného vyjadřování názorů je zde životní potřeba 

a povinnost: „Chceme psát o naší politické scéně, všímat si všech nedemokratických 

tendencí včetně snahy obcházet princip parlamentní demokracie, upozorňovat na 

populismus s demagogií, snahy zneužívat v politickém boji sociální nebo národnostní 

problematiku.“209 

Babylon je od roku 1995 vydávaný s označením Studentský list pro seniory je 

tedy časopis, který se zabývá politikou, kulturou a literaturou. Kromě článků na 

aktuální společenská témata obsahuje i literární a výtvarnou přílohu s rozhovorem. 

V současné době vychází čtyřikrát do roka, na webové stránce210 se však objevují 

nové články každý týden.211 Je označován za „konzervativní až monarchistický, do 

jisté míry staromilský a kritický jak k časům komunistické totality, tak 

k polistopadovému vývoji v české společnosti“.212 

Obsah časopisu zůstává od dob založení konzistentní: „Za základ považujeme 

kulturu a z kulturní roviny se vyjadřujeme ke všemu ostatnímu. Do kultury můžeme 

zahrnout úplně všechno, ale když komentuje politický dění, tak to nekomentujeme jako 

politický komentátoři, ale z roviny nechci říct přímo literární, ale v rovině kulturních 

souvislostí a tak. Takže vůbec se nebojíme přecházet z forem mezi literaturou 

a článkem, historií a současností, jedna z hlavních tváří Babylon.“213 

Obsahem tištěného časopisu je publicistika a komentáře a literární část, která 

zahrnuje literární přílohu s rozhovorem, dále pak recenze a eseje. Výběr témat článků 

je osobitý, staví na hodnotách, přičemž tou hlavní hodnotou je opozice vůči 

mainstreamu.214 Pro časopis je typická silná vyhraněnost, ale těžká zařaditelnost: 

                                                   

209  Tamtéž 
210 www.babylonrevue.cz 
211„V době největší slávy vycházel jednou za měsíc, desetkrát za rok, dneska vychází jako 

čtvrtletník.“ Z rozhovoru s P. Placákem. 
212 Babylon se svým stylem psaní nevyhýbá obecné češtině, je psán archaizujícím pravopisem 

z doby před jeho reformou z roku 1957, což se projevuje především v psaní s/z v cizích slovech 
(např. poesie, rasance, verse), nebrání se ostrým označením a vulgarismům; rozhovory bývají 

někdy psány obecnou češtinou. Jeho šéfredaktorem je Petr Placák. Vychází s podporou 

Ministerstva kultury ČR. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Babylon_(%C4%8Dasopis). 
[cit. 22. 5. 2018]. 
213 Rozhovor s Petrem Placákem, 19. 4. 2018. 
214 Dostupné z: https://echo24.cz/a/StPeP/zariznuti-casopisu-ktery-byl-jiny. [cit. 22. 5. 2018]. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casopis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konzervatismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monarchismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%BD_re%C5%BEim_v_%C4%8Ceskoslovensku
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„O časopisu nelze říct, je-li nalevo, nebo napravo, je-li konzervativní, nebo liberální, 

což ale vůbec neznamená, že by byl nevyhraněný.“215 

Internetová verze časopisu obsahuje několik Rubrik (Rozhovory, Recenze, 

Komentáře, Glosy, Pterodaktyl). Témata jsou rozdělena do sekcí Civilisace, Historie, 

Kultura, Státy, Politika, Za monarchii – všechny spojuje téma kultury, které se ovšem 

prolíná s politickými a společenskými kauzami.216 

Důraz je stejně jako v předlistopadové době kladen na význam svobody slova, 

aktualizovaný ve smyslu schopnosti svobody vyjadřování: „Udržování svobody 

vyjadřování, toho, jak se vyjadřovat k věcem svobodně. Což je rozdíl než svoboda 

vyjadřování, což je institucionální záležitost. Vyjadřovat se k věcem svobodně to je 

vnitřní záležitost a tady jde o to bourat vnitřní zábrany lidí, aby se svobodně 

vyjadřovali… Je to tady o tom.“217 

Plány do budoucna jsou shrnuty následovně: „Neplánujem vůbec nic, …ale 

žijeme už pětadvacet let.“218 

3.3.3 Komunikace směrem k veřejnosti 

Babylon má ve své podtitulu uvedeno „studentský list pro seniory“. Jak se 

vyvinul původní koncept časopisu pro studenty, popisuje Placák následovně: „Vtip 

to částečně je, ale má to reálnej základ. Po čase jsme s úžasem zjistili, že si studenti 

B berou a nosej ho číst svejm ne rodičům, ale prarodičům, což nás, mě strašně 

zaujalo. Vysvětlovali jsme si to tim, že ti prarodiče studentů mají ‚předbolševický 

esprit‘ a že to z toho B cítí. Zatímco Husákovy děti, jejich rodiče, těm je to celkem 

jedno, a i když jsme si ze všeho možnýho dělali prču dost tvrdou, před tím bolševikem 

v kultuře vyrostla vrstva lidí, to oceňovala a četla to. To se udrželo do dneška.“219 

Tomuto vnímání čtenářů je přizpůsobena i distribuční síť časopisu, která je 

rozčleněna na roznos po vysokých školách, část je v prodeji a část ve formě 

předplatného. Placák tedy odhaduje, že část čtenářstva tvoří studenti, další 

                                                   

215 Dostupné z: https://echo24.cz/a/StPeP/zariznuti-casopisu-ktery-byl-jiny. [cit. 22. 5. 2018]. 
216 Rozhovor s Petrem Placákem, 19. 4. 2018. 
217 Tamtéž 
218 Tamtéž 
219 Tamtéž 
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významnou část ale starší generace z kulturního, humanitního prostředí: „Se 

studentama je problém, že jsou tak zahlceni vším možným, že podle mě dnes 

nesledujou nic soustavně. Babylon samozřejmě čtou, vždycky se to rozebere, ale 

takový lidi, který nás čtou pravidelně, čekají na nové číslo, tak je spíš starší generace 

z kultury, ať se jedná o překladatele, malíře, spisovatele, humanitních vědce 

z humanitních oborů, ti nás asi čtou nejpravidelněji. Pak různí lidi, kteří se zajímají 

o literaturu.“220 

Babylon organizuje také akce monarchistické akce, setkání, zaměřené rovněž 

na undergroundovou komunitu a na původní monarchistické směřování Placáka 

(a Koruny). Babylon představuje spjatost kontinuitu s předlistopadovou činností, 

spjatost a undergroundovou tematikou „…Demokratické rozhodování v žádnym 

případě, maximálně si nadáváme na redakční radě. Já myslím, že to roste organicky. 

Všichni vědí, kdo jsem a jaké mám názory, těm, kterým se to líbí, tak se přidají nebo 

nepřidají. Samozřejmě že se hádáme o nejrůznějších věcech, ale takový základ je 

společnej. Nemáme rádi jasně daný hranice, děláme si z věcí legraci, ať jsou nalevo 

nebo napravo, když jsou blbý.“221 

Pro podporu zajištění existence časopisu byl založen Klub přátel Babylonu.222  

3.4 Libri prohibiti 

„Nakonec jsme se rozhodli otevřít si vlastní knihovnu, aby ty publikace mohly 

přinést svůj užitek, protože je v nich paměť národa."223 

Knihovna Libri prohibiti navazuje na samizdatovou činnost Jiřího Gruntoráda. 

Jejím cílem není jen zpřístupnění samizdatových tisků veřejnosti, ale i poskytnutí 

                                                   

220 Tamtéž 
221 Tamtéž 
222 „Zakládáme Klub přátel Babylonu, který od starověku znamená zmatení jazyků – abychom 

mohli spolu smysluplně diskutovat, přít se a někdy i souhlasit, musíme být nejdřív svobodnými 

individui, mluvit vlastním jazykem, s jehož pomocí – na základě tradice, vědomí kulturní kontinuity, 

posílené o vlastní zkušenost – se pak dobíráme věcí obecných. Svobodně se vyjadřovat a šířit 
informace, snažit se je zasadit na správné místo myšlenkové šachovnice, je dnes stejně osvobozující 

zážitek, jako tomu bylo před listopadem 89. Babylon je podobně jako kdysi samizdat založen na 

svépomoci: veškeré s Vaší pomocí sebrané finanční prostředky jsou použity výhradně na krytí části 
nákladů, spojených s provozem redakce a výrobou časopisu. Zbytek je hrazen z předplatného, 

inzerce a grantů. Dostupné z: https://www.darujme.cz/projekt/1200104. [cit. 22. 5. 2018]. 
223 Dostupné z: http://www.libpro.cz/cs/lp/o-nas/media/9_vratit-lidem-pamet. [cit. 22. 5. 2018]. 
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prostoru osobnostem, které nemohly veřejně vystavovat či publikovat 

v předlistopadové době. Libri prohibiti organizuje také své klubovou a osvětou 

činnost. 

3.4.1 Vztah organizace k disentu 

Knihovnu samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti založil bývalý 

disident a politický vězeň Jiří Gruntorád.224 Měl podle svých slov knihovnu, v níž 

byly uloženy bývalé samizdatové tisky již v sedmdesátých letech, v době, kdy se také 

zrodila myšlenka poskytnout tyto knihy širšímu okruhu čtenářů.225 Základem 

pozdější knihovny Libri prohibiti se stala samizdatová edice Popelnice226, kterou 

Gruntorád vydával.  

Gruntorád se nejprve věnoval přepisování samizdatů, za což byl mezi lety 

1980-1984 postižen čtyřmi roky vězení a třemi roky ochranného dohledu. Záměrem 

knihovny bylo v letech před rokem 1989 „vrátit lidem paměť i v tom bezčasí, které 

tehdy panovalo.“227 Již v roce 1989 dosahoval počet svazků v knihovně několika 

tisíc. 

Knihovna byla oficiálně otevřena 22. 10. 1990 v Podskalské ulici v Praze 

s pomocí Československé nadace Charty 77, výhledově ale bylo nutné existenci 

knihovny zlegalizovat. O rok později než vzniká knihovna, v dubnu r. 1991, tak 

                                                   

224 Jiří Gruntorád (nar. 1952) je vydavatel a knihovník, od roku 1990 provozovatel knihovny Libri 

prohibiti. V letech 1970-1990 pracoval jako průvodčí, dřevorubec, zedník, přidavač, skladový 

dělník a topič.  

1990–1999 sekretář Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, dokumentarista v Úřadu pro 
dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. V letech 1978-1989 řídil nezávislou samizdatovou 

edici Popelnice, kde vyšlo na 130 titulů. Knihovna Libri prohibiti dnes čítá přes 23 tisíc 

„knihovních jednotek“. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Gruntor%C3%A1d. [cit. 22. 5. 2018]. 
225 Dostupné z: http://www.libpro.cz/cs/lp/o-nas/media/9_vratit-lidem-pamet. [cit. 22. 5. 2018]. 
226 Edici Popelnice založil v roce 1978 Jiří Gruntorád, který ji kromě let 1980-1984, kdy byl 
vězněn, také řídil. V letech Gruntorádova věznění se o chod edice staral Oleg Hejnyš, ke stálým 

spolupracovníkům patřila přepisovačka Táňa Dohnalová. V edici vyšlo celkem 124 titulů, většinou 

strojopisů formátu A5; výjimkou je svazek textů Karla Kryla (Z pod stolu), který vyšel jako 

fotokopie exilového vydání v Sixty-Eight Publishers. Náklad jednotlivých svazků se pohyboval 
kolem 12-15 kopií (jeden průklep), v některých případech až 28 kopií (dva průklepy). Pro samizdat 

nepříliš obvyklý je i akcent na tvorbu pro děti (např. Ruzyňské pohádky, obsažené ve svazku 

Z dopisů z vězení I. Václava Bendy, případně soubor Magor dětem od Ivana M. Jirouse) a další. 
Jistým vybočením z ediční koncepce byl přepis textů Raymonda A. Moodyho Život po životě. 

Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1673 [cit. 18. 5. 2018]. 
227 Dostupné z: http://www.libpro.cz/cs/lp/o-nas/media/9_vratit-lidem-pamet. [cit. 22. 5. 2018]. 
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vzniká její oficiální zřizovatel, občanské sdružení Společnost Libri prohibiti. Mezi 

zakládající členy patřili Václav Havel, Ludvík Vaculík228, Ivan Klíma229, Radim 

Palouš či Pavel Tigrid.230 Cíle společnosti byly zejména podpora a pomoc při 

budování knihovny, sdružení samizdatových a exilových vydavatelů, publicistů 

a přátel knihovny. Knihovna se rovněž přesunula do nových prostor na Senovážné 

náměstí, ve kterých sídlí dodnes.231 Knihovna Libri prohibiti má ve své výroční 

zprávě u svých cílů uvedeno: „Jsme přesvědčeni, že jedním z pilířů demokracie je 

právo občana na přístup k informacím bez jakýchkoli překážek a snažíme se přispět 

k naplnění tohoto práva. Abychom takovou službu mohli skutečně poskytovat, musí 

být knihovna soukromá a nezávislá…“232 Nejdůležitějším posláním knihovny je 

kromě soustředění produkce exilové a samizdatové literatury i její zpřístupnění širší 

veřejnosti.233 

Počátkem roku 2000 došlo k vytvoření výkonných orgánů Společnosti Libri 

prohibiti, které předtím chyběly a které by měly do budoucna zajistit zabezpečení 

jejího budoucího provozu. Na valné hromadě společnosti byla pro tento účel zvolena 

pětičlenná rada.234 Sbírka knihovny se od roku 1990 rozrostla téměř desetinásobně, 

průměrný stabilní přírůstek je asi tisíc knih ročně. Knihovna rozšiřuje své fondy 

                                                   

228 Ludvík Vaculík (23. 7. 1926 – 6. 6. 2015) byl český prozaik, fejetonista, publicista, autor 
manifestu Dva tisíce slov a zakladatel samizdatové edice Petlice. 

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_Vacul%C3%ADk. [cit. 22. 5. 2018]. 
229 Ivan Klíma, rodným jménem Ivan Kauders (nar. 14. 9. 1931), je český spisovatel a dramatik 

s židovskými kořeny, syn vynálezce a světového odborníka na silnoproudé motory Viléma Klímy. 
V současné době je spolu s Milanem Kunderou a Patrikem Ouředníkem nejpřekládanějším žijícím 

českým autorem. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Kl%C3%ADma. 
230 Pavel Tigrid, narozený jako Pavel Schönfeld (27. 10. 1917 – 31. 8. 2003), byl významný český 
spisovatel, publicista a politik, jeden z nejvýznačnějších představitelů českého protikomunistického 

exilu. Svůj pseudonym „Tigrid“ odvodil od řeky Tigridu, jako vzpomínku na hodiny zeměpisu a 

dějepisu na základní škole v Semilech. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Tigrid. 
[cit. 22. 5. 2018]. 
231 LIBRI PROHIBITI: Výroční zpráva 1994. 1994. Dostupné z: 

http://www.libpro.cz/docs/vyrocni-zprava-1994-cs_1341229672.pdf. [cit. 22. 5. 2018]. 
232 LIBRI PROHIBITI: Výroční zpráva 1995. 1996. Dostupné z: 
http://www.libpro.cz/docs/vyrocni-zprava-1995-cs_1341229700.pdf. [cit. 22. 5. 2018]. 
233 Webové stránky Libri prohibiti. Dostupné z: http://www.libpro.cz. http://www.libpro.cz. 
234 Rada má předsedu (bývalý rektor University Karlovy Radim Palouš), místopředsedu (ředitel 
Centra pro teoretická studia Ivan M. Havel) a jednatele (Jiří Gruntorád), dále jsou v radě dr. 

Oldřich Černý, který zastupuje krajany a exil a Zdena Gruntorádová, jako pracovní opora celého 

projektu. Webové stránky Libri prohibiti. Dostupné z: http://www.libpro.cz. http://www.libpro.cz. 
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prostřednictvím nákupů, výměnou či darů, zejména z kruhů bývalých disidentů 

a exilových sbírek. V knihovně je rovněž umístěna studovna. 

3.4.2 Reflexe návaznosti na disent v současné činnosti organizace 

„Kontinuita před i polistopadového záměru je jasná: nashromáždit co nejvíce 

pramenů, zpracovat je a zpřístupnit všem. V žádném případě nemá jít o žádný 

exkluzivní klub, či uzavřený archiv pro vyvolené.“235 

Knihovnu Libri prohibiti navštíví ročně asi 1000 lidí, zájem je rovněž o webové 

stránky knihovny (cca 3000 zájemců za rok). Knihovnu navštěvují hojně také vědečtí 

pracovníci, studenti, redakce a novináři.236 

Knihovna se v posledních letech potýká s obtížemi ve financování.237 Jelikož je 

příspěvkovou organizací, tvořilo financování státu podstatnou část jejích zdrojů, 

podíl státu se však od let založení dramaticky snížil: „Podíl státu, tj. ministerstva 

kultury a ministerstva zahraničních věcí, se dnes blíží nule. Před několika lety to byla 

skoro polovina rozpočtu.“238 Podle Gruntoráda také poklesla obecná vůle pro 

podporu knihovny, klesá podpora morální: „Jsou to konkrétní lidé – ministři kultury 

a zahraničních věcí a ředitelka odboru literatury a knihoven – tito tři dělají 

nepříjemnosti od svého dosazení. Nejen že knihovnu nepodporují, ale překáží jim 

a vadí, že tady vůbec nějaká občanská společnost existuje.“239 

Dědictví disentu vnímá Gruntorád v souvislosti s devastací společnosti 

a lidských charakterů z dob normalizace: „S dědictvím po totalitě jsme se prostě 

nevyrovnali a dokonce si myslím, že se ani nepokoušíme vyrovnat. Politici se tomu 

vysloveně vyhýbají, a pokud se o to přece někdo pokouší, jsou to spíše jen jednotlivci. 

                                                   

235 Dostupné z: http://www.libpro.cz/cs/lp/o-nas/media/9_vratit-lidem-pamet. [cit. 22. 5. 2018]. 
236 Webové stránky Libri prohibiti. Dostupné z: http://www.libpro.cz. http://www.libpro.cz. 
237 Např. článek Jana Beneše Naše aféry kulturní. Dostupné z: http://www.libpro.cz/cs/lp/o-
nas/media/14_nase-afery-kulturni-libri-prohibiti-pozn. [cit. 22. 5. 2018]. V době největší krize mezi 

lety 2000-2001 podpořili knihovnu Václav Havel a Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, 

Ivan Havel, nebo Petr Uhl, dále pak společnost Libri prohibiti, ale i příznivci ze zahraničí. 
238 Dostupné z: http://www.libpro.cz/cs/lp/o-nas/media/9_vratit-lidem-pamet. [cit. 22. 5. 2018]. 

Obdobnou situaci řeší rovněž revue Babylon. 
239 Tamtéž 



60 

Dělá to nepatrná část občanské společnosti, která vlastně supluje takové věci, které 

by měly přijít od politiků a které by měl dělat stát.“240 

V prosinci roku 2007 převzal Jiří Gruntorád cenu Ministerstva kultury České 

republiky za rozvoj české kultury, kromě dalších ocenění byla v červnu r. 2011 Sbírka 

českých a slovenských samizdatových periodik z let 1948 až 1989 Libri Prohibiti 

zapsána do registru UNESCO Paměť světa.241 

3.4.3 Komunikace organizace směrem k veřejnosti 

Nejrozsáhlejší část sbírek Libri prohibiti tvoří české samizdaty a exilové 

publikace pocházející z období mezi lety 1948-1949 z různých oborů, kromě 

literatury jsou to filosofické, historické, teologické a spisy. Kromě tohoto období však 

knihovna rovněž pokrývá období druhého odboje druhé světové války (zde zejména 

knihy i časopisy vydávané ve Velké Británii, Spojených státech, nebo v Indii), dále 

krajanské časopisy a legionářské tisky. Zastoupena je i cizojazyčná samizdatová 

a exilová literatura (nalezneme zde produkce slovenské, polské atd.). 

V roce 1993 vzniká také audiovizuální oddělení s nahrávkami nekonformní 

hudby i některých bytových seminářů, videodokumenty a další. Mezi nejdůležitější 

výstupy knihovny patří z posledních let zejména Katalog knih českého exilu 

1948-1994, článková bibliografie Informací o Chartě 77 a Exilová periodika: katalog 

periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945.  

Kromě „knihovnických činností“ věnuje knihovna prostor také kulturním 

aktivitám. Pořádá literární večery a výstavní činnosti, vyhlášení Dne samizdatu apod. 

Libri prohibiti organizuje také výstavní činnost, vernisáže obrazů, a literární večery 

věnované uvádění knih a promítání filmů. V knihovně konají také diskuzní večery 

a vzpomínkové večery k připomenutí důležitých historických mezníků novodobé 

české historie. Většina těchto akcí je zaměřena na činnost spjatou se samizdatem, 

undergroundem nebo prostředím disentu. 

                                                   

240 Tamtéž 
241 Dostupné z: http://www.lidovky.cz/tuzemsky-samizdat-byl-zapsan-do-registru-unesco-pamet-

sveta-p52-/kultura.aspx?c=A130627_185443_ln_kultura_kys. [cit. 22. 5. 2018] 
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Libri prohibiti vydává každý měsíc bulletin shrnující aktuální dění, novinky 

z fondů, ale také informace společenského dění. Dále informuje o akcích, 

konferencích, výstavách, které organizuje, o nových publikacích s historickou 

tematikou, spjatost se samizdatem, exilem či disentem. Informuje také o úmrtích 

bývalých disidentů a samizdatových autorů a umělců. 

„Koncepce je jednoduchá – vystavujeme práce autorů, kteří nemohli vystavovat 

za minulého režimu. S literárními večery je to podobné, jde o autory, kteří publikovali 

v samizdatu či v exilových nakladatelstvích.“242  

                                                   

242 Z rozhovoru s Jiřím Gruntorádem, 15. 5. 2018. 
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4 Analýza organizací postdisentu s využitím konceptů 

Pierra Bourdieu 

Koncepty postdisentu i postkomunismu odkazují na svět minulosti, který je 

v určitém smyslu přítomný i v současném chování a jednání. Každý jedinec zaujímá 

ve společnosti určitou pozici, skrze kterou vnímá okolní svět. Jak se ale chová, pokud 

je vystaven zásadní změně sociálních (potažmo i dalších) poměrů? 

Mnohovrstevnatost společnosti odhaloval ve své práci i Pierre Bourdieu.243 Ač 

dnes patří mezi sociologické klasiky, vycházel zpočátku z etnologické perspektivy, 

jíž hojně využíval při zkoumání a pochopení společnosti. Přesto, že studoval tradiční 

společnosti kmenů jižního Alžírska, poznatky ze studia dále aplikoval na společnost 

moderní. 

Zkoumání sociální změny je jedním z nejdůležitějších zájmů sociologie. Jiří 

Šubrt uvádí, že právě při studiu změn ve společnosti, jejich rozsahu, podoby je 

žádoucí právě interdisciplinarita.244 Studium sociální změny ve společnosti může 

nabývat různého rozsahu i podoby, zahrnuje snahy o teoretické snahy o popsání 

změny i pokusy o její vysvětlení jejich příčin a důsledků, až po vytvoření typologií 

sociálních změn.245 

Bourdieu vnímá společenskou skutečnost jako silně vztahovou. Pro popis 

společenské skutečnosti vnáší do sociologického pojmosloví koncept habitu, 

sociálního pole a kapitálu.  

V předmluvě knihy Teorie jednání poukazuje na specifika svojí filozofie: 

hovoří o vztahové povaze „filozofie vědy“ – jedná se o takový způsob myšlení 

o společenském světě, které vidí ve středu jedince, ale i objektivní společenské 

vztahy, které je potřeba nalézat. Bourdieu označuje svoji filozofii jako 

                                                   

243 Pierre Felix Bourdieu (1. 8. 1930 – 23. 1. 2002) byl francouzský sociolog a antropolog. Věnoval 

se mj. sociologii vzdělání a kultury. Bourdieu patří k proudu tzv. kritické či angažované sociologie, 

orientoval se silně empiricky, všímal si však zároveň i individuálních lidských osudů a zkušeností. 
Programově se snažil propojit dosud zdánlivě neslučitelné pohledy sociologie subjektivistické a 

objektivistické a prostředkovat mezi idealismem a materialismem. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu. [cit. 22. 5. 2018] 
244 ŠUBRT, Jiří a PFEIFEROVÁ, Štěpánka. 2013. Sociální změna. Praha: Fakulta humanitních 

studií Univerzity Karlovy v Praze, Historická sociologie. ISBN 978-80-87398-21-0.980, s. 7. 
245 Tamtéž 
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dispoziční – v jejím jádru nacházíme vztah mezi objektivními strukturami, 

tzn. v Bourdieuho terminologii strukturami tzv. „sociálního pole“, na druhé straně 

strukturami osvojenými (strukturami „habitu“).246 Tímto teoretickým konceptem 

Bourdieu překonává individualistické a holistické dilema sociologie – popisuje 

jedince, který je ovlivňován vnitřními strukturami, neuvědomělými schématy 

(habitem), ale současně je pevně začleněn do vnější sociální sítě vztahů a pozic.247 

4.1 Habitus 

Bourdieu v knize Nástin teorie jednání (1977) uvádí, že struktury napomáhají 

ke vzniku určitého typu prostředí, v němž se následně rozvíjí určitý typ habitu.248 

Tvořivé struktury prostředí tak tvoří habitus, systém dispozic, který je sám nadán 

schopností dalšího strukturování společnosti. Jednání, které habitus produkuje, je pro 

jedince strategií, která umožňuje aktérům zvládat nepředvídané a stále se měnící 

situace, které jsou podle Pierra Bourdieu stanoveny v budoucnosti pouze zdánlivě, 

jelikož je jejich průběh dle funkčního habitu předvídatelný.249 

Habitus vnímá jako diferencované společenské pozice spjaté nejen s hmotnými 

statky, ale rovněž s určitým typem chování. Individuální dispozice tvořící habitus 

jsou ovlivněny zvnějšku, právě umístěním jedince v sociálním poli.250 Sociální 

prostor je místem, kde jsou jedinci rozmístěni na základě dvou principů diferenciace 

– největší váhu mají ekonomický a kulturní kapitál. Prostor dispozic neboli habitů 

vytváří i prostor sociálních pozic. Každé třídě251 pak odpovídá k ní náležející soubor 

habitů. S habitem se tak pojí celkový životní styl, prostupuje všechny sféry života 

jedince, projevuje se ve volbě osob, statků i praktických činností. 

                                                   

246 BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. 1998. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-518-3, s. 10. 
247 Tamtéž 
248 BOURDIEU, Pierre. Outline of a Theory of Practice (Nástin teorie jednání). 1977. Cambridge: 

University Press, ISBN 0-521-2 9-1-6-4 X, s. 72. 
249 Tamtéž 
250 Bourdieu, 1977: 15 
251 Bourdieu pracuje s pojmem sociální třída. Tato teorie umožňuje stanovit teoretické třídy, 

teoretická uskupení, se kterými se dále pracuje v tomto modelu fungování společnosti. Bourdieu se 
však vymezuje vůči pojetí třídy K. Marxe, nejedná se totiž o třídu spjatou společnými cíli a bojem 

protivné třídě. Uznává ale, že existence tříd je předmětem sporu, spíše uznává existenci nesporných 

diferencí vyskytujících se v sociálním prostoru. Bourdieu, 1977. 
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Habitus má ve skutečnosti neustále tendenci reprodukovat objektivní struktury, 

jichž je sám produktem.252 Bourdieu popisuje setkání dvou jedinců se stejným 

habitem – při takovém setkání se dva lidé chovají tak, jakoby jednání každého z nich 

bylo přizpůsobeno reakcím, které předvídají u druhého aktéra. Habitus tak můžeme 

chápat jako zdroj sekvence těchto kroků, strategií.253 Odpovědi na reakce druhého 

jsou dány systémem objektivních možností, jedincem okamžitě „přepsané“ do 

přítomnosti. Věci, které dělat či nedělat, říkat či neříkat – vše probíhá ve vztahu 

k nadcházející možné realitě.254 

Protože dispozice našeho jednání poměřovány objektivními podmínkami 

odrážejí aspirace a jednání kompatibilní k těmto objektivním požadavkům, nejméně 

myslitelné a nepravděpodobné jednání je vyloučené. Buď je zamítnuto bez 

vyzkoušení, nebo je zamítnuto hned dvakrát („double negation“) – když jedinec 

zamítá takové jednání, které je již beztak zamítnuto jako neslučitelné s jeho habitem. 

Oproti vědeckým experimentům, které berou v potaz měření, je v lidském jednání 

nepoměřitelně větší váha přisuzována předchozí zkušenosti. Tím dochází 

k setrvačnosti habitu, hysterezi.255 

Habitus tak tvoří běžný svět (svět běžného smyslu – common-sense) vybavený 

„objektivitou“, která je pojištěna souhlasem s významem/smyslem („sense“) jednání 

a světa.256 Habitus se také vyznačuje jistou homogenitou – v rámci skupiny jedinců 

a způsobů jednání dále umožňuje svojí další reprodukci. Objektivní stejnorodost 

skupiny nebo třídního habitu vyplývá z homogenity podmínek existence. Tato 

stejnorodost, homogenizace, umožňuje, aby bylo jednání zharmonizováno bez 

vědomé kalkulace nebo vztaženosti k normám. Sociální aktéři jsou obdařeni 

praktickým smyslem – tj. „přejatým systémem preferencí, principů vidění a třídění 

(což se obvykle nazývá vkus), trvalých poznávacích struktur (jež jsou v podstatě 

plodem struktur objektivně existujících) a schémat jednání, podle nichž se orientuje 

                                                   

252 Tamtéž 
253 Bourdieu, 1977: 73 
254 Bourdieu, 1977: 76 
255 O habitu píše také jako o modusu operandi. (Bourdieu, 1977: s. 79) 
256 Bourdieu, 1977: 80 
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vnímání situace a příslušná odpověď“.257 Sám Bourdieu také habitus někdy nazývá 

„imanentním zákonem“.258 

4.2 Možnosti změny habitu – konverze, hystereze 

Habitus se dle italského sociologa Martuccelliho sestává z materiální dimenze 

(existence zvláštního způsobu logiky), idey sociálního nastavení (tzn. soulad mezi 

subjektivním očekáváním a objektivními šancemi) i iluze aktérů (užitečnost „hry“, 

jež vědomě hrají). Minulost se tak skrze habitus promítá do přítomnosti.259 Habitus 

je také kořenem sociální reprodukce, která je dále přenášena vzdělávacím systémem. 

Vliv objektivních struktur na habitus se však netýká pouze vzdělávání. 

Role státu se v produkci habitu angažuje ve více rovinách: „symbolické 

produkci“, státní administrativě i „sociální“ vědě. Státní struktury jsou nadány mocí 

vytvořit představu státu, která se zároveň podílí i na jeho existenci. Pozměňuje zde 

známou definici státu od Maxe Webera, podle něhož si stát osobuje monopol na 

legitimní užívání fyzického násilí, když dodává, že kromě monopolu na fyzické násilí 

je to monopol na násilí symbolické. 

Stát koncentruje různé druhy kapitálu násilí a nátlaku a získává tak moc, která 

je nad ostatními, jakousi „metamoc“. Kromě fyzické síly jsou takovouto mocí daně 

a postupné sjednocování ekonomického prostoru, které vrcholí vznikem státního trhu. 

Nedílnou součástí rozvoje moci státu, který prosazuje také rozvoj ozbrojených sil, je 

funkční daňový systém. „Nadvládu“ nad ekonomickým kapitálem tak doplňuje ještě 

kapitál informační doprovázeným sjednocováním kulturního trhu.260 Stát 

prostřednictvím své sjednocující role nad kulturou vytváří mentální struktury, „vidění 

a třídění“ světa.261  

Pro trvalosti státního upořádání je však také potřeba ovládnout kapitál 

symbolický. Jedná se o „kteroukoli vlastnost (kapitál kteréhokoliv druhu …), pokud 

                                                   

257 Bourdieu, 1977: 81 
258 Bourdieu, 1977: 81 
259 MARTUCCELLI, Danilo. 2008. Sociologie modernity: itinerář 20. století. Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury, Sociologická řada, ISBN 978-80-7325-145-1, s. 100. 
260 Bourdieu, 1977: 79 
261 Tamtéž 
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je nahlížena sociálními činiteli, jejichž kategorie vnímání jsou takové, že jí dokáží 

poznat (vidět), uznat a ocenit“.262 Bourdieu popisuje přímý vliv státu na utváření 

mysli jedinců. Oproti tradičním společnostem, kde jsou principy vědění a rozlišování 

produkovány skrze instituční obřady, v naší společnosti za utvářením sociální 

skutečnosti stojí stát. Reguluje strukturu i praktické činnosti života jedince. Stát 

s sebou přináší vznik určitého společného transcendentního pocitu. Tak je vytvořen 

konsenzus a živná půda pro konsenzus s habitem.  

„Podstatou symbolického řádu je, že jsou určitému celku aktérů vnuceny 

poznávací struktury, které za svou trvalost a odolnost vděčí zčásti tomu, že jsou, 

alespoň zdánlivě koherentní a systematické a že harmonují s objektivními strukturami 

sociálního světa.“263 

Tichá shoda pak vede k přijetí vztahu nadvlády státu a vede také ke snadnosti 

a samozřejmosti, s jakou jsou alespoň zdánlivě, tyto struktury přijímány. V případě 

společenské změny, v ideálním případě na základě tohoto modelu, následuje 

konverze habitu, jeho změna a přizpůsobení se novým podmínkám sociálního pole. 

Vztah habitu a sociálního pole se přes počáteční soudržnost proměňuje – pozdní 

Bourdieu už vnímá tento vztah jako omezenější a zavádí pojem hystereze.264 

Hysterezí popisuje zpožďování účinku za příčinou a užívá jej pro vysvětlení událostí, 

jež popírají očekávaný vývoj. „Hystereze v habitu … vede k aplikaci percepčních 

a hodnotových kategorií pro nový stav trhu s cennými papíry, které odpovídají 

předešlému stavu objektivních šancí na ocenění.“265 Bourdieu nejprve pojímá 

odchylky od nepředvídaných strategií habitu jako nevýznamné, později však uznává, 

že soulad mezi habitem a polem není nikdy dokonalý a vyskytují se aktéři 

nespokojení se svým postavením v sociálním poli.266 

Hystereze nastává zvláště v případě rychlé sociální změny. Dispozice vlastní 

původním sociálním podmínkám, ve kterých se jedinec rozvinul, jsou tak v nových 

podmínkách nefunkční, „opožďují se“. Pojem hystereze Bourdieu přejímá z fyziky, 

                                                   

262 Bourdieu, 1977: 81 
263 Bourdieu, 1977: 89 
264 Bourdieu, 1977: 103 
265 Bourdieu, 1977: 103 
266 Bourdieu, 1977: 104 
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z magnetického efektu zpožďování za příčinami. Bourdieu případ hystereze popisuje 

při analýze zpoždění dispozic koloniálního Alžírska – zpoždění se projevovalo 

v reakci na importovanou peněžní ekonomiku, kdy se museli obyvatelé zvyklí na 

tradiční ekonomiku založenou na zemědělství konfrontovat s městkou peněžní 

ekonomikou. Tradiční dispozice tak musely být přizpůsobeny novým podmínkám – 

Bourdieu popisuje způsob proměny dispozic jako „kreativní inovaci“. Dispozice se 

podle něj nemění tak rychle jako ekonomické struktury.267 Hystereze neboli 

setrvačnost habitu268 je vlastní sociálním situacím, kdy je nutná reprodukce doposud 

platných struktur habitu a je jedním ze základů strukturálního zpoždění mezi 

příležitostmi a schopností jejich uchopení. To je podle P. Bourdieu příčinou 

nevyužitých příležitostí a zvláště často je tato situace pozorovatelná v neschopnosti 

přemýšlet o historických krizích v kategoriích vnímání a myšlení minulosti.269 

V Bourdieuho metodologii je cílem výzkumu nalezení tzv. „transhistorických“ 

konstant nebo souborů vztahů mezi poměrně stabilními a trvalými strukturami. 

I v moderních společnostech tak můžeme sledovat vlastnosti společností tradičních. 

Bourdieu svou prací do značné míry spojuje společenství minulosti se současnou 

společností, se společností přítomnosti.270 Pozůstatky minulosti se ve společnosti 

mohou znovu objevit skrze nezměněný habitus. Habitus je v tomto smyslu jednak 

kořenem sociální reprodukce nových způsobů chování, tak způsobů chování, které 

již nekorespondují se současnou situací společnosti a jsou již nefunkční. 

Pokud existuje napětí mezi tradičními normami a novými požadavky, roste ve 

společnosti napětí. Symbolický kapitál ztrácí na významu a jeho místo přebírá kapitál 

ekonomický. 

„Společnosti předkapitalistické závisí zejména na habitu kvůli své reprodukci, 

zatímco společnosti kapitalistické závisejí v zásadě na objektivních mechanismech, 

jako jsou ty, které mají tendenci zaručovat reprodukci ekonomického i kulturního 

                                                   

267 BRUBAKER, Rogers. 1985. Rethinking Classical Theory: The Sociological Vision of Pierre 

Bourdieu. Theory and Society, Vol. 14, No. 6 (Nov., 1985), Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/657374, s. 773. 
268 Někdy označovaná jako „celkové zpožďování účinku za příčinou“. 
269 Bourdieu, 1977: 83 
270 Bourdieu, 1977: 89  
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kapitálu a ke kterým je třeba přidat všechny formy organizačního nátlaku … 

a kodifikace postupů.“271 

Habitus jako soubor sdílených hodnot, postojů a přesvědčení nabývá v dané 

společnosti či sociální skupině charakteru relativně stabilního modelu či vzorce, 

podle něhož se jedinci orientují ve společenském systému.272 Nové společenské 

podmínky podle tohoto konceptu přímo vyžadují i změnu habitu. Čím je však 

společenská změna rozsáhlejší, tím komplexnější musí být také změna habitu. 

Společnost po roce 1989 začala fungovat v jiném politickém a ekonomickém 

uspořádání, zcela se proměnily podmínky fungování dosavadního sociálního pole. 

Aby byla změna ve společnosti komplexní, musí být razantní změna sociálního 

pole doprovázena i obdobnou změnou habitu. Díky setrvačnosti starých způsobů 

chování jsou však možnosti jeho změn limitovány, zejména jde-li o určitou sociální 

skupinu. 

U organizací, jejichž vývoj ve své práci sleduji, je možné nalézt deklarovanou 

příslušnost k odkazům disentu. Jak je dále předáván? Probíhá skrze tyto instituce cosi, 

co bychom mohli nazvat hysterezí habitu disentu? 

4.3 Hystereze habitu disentu 

Habitus exkluzivity je původním disidentským habitem. Exkluzivita vychází 

z podstaty disentu, který byl spojen lidsko-právní tematikou. Samotní signatáři 

Charty 77 nebyli tak početní, „lid“, „šedá zóna“, se k chartistům v závěrečné fázi 

připojil až po zvážení ekonomických důsledků, ekonomické nabídky, kterou jim 

překonání totalitního a nastolení kapitalistické demokracie umožňovalo.273 Disidenti 

představovali elitu svého druhu, ve smyslu Možného výkladu „old rich“.274 Je možné 

nalézt rysy této elitnosti i ve sledovaných organizacích? 

Dalším rysem, který spadá do charakteristiky disentu, je téma lidských 

a občanských práv. Od devadesátých let je přirozenou součástí demokratických 
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systémů, patří mezi nejartikulovanější agendu „postdisidentského diskurzu“.275 Lze 

téma lidských a občanských práv ve zvýšené míře také vypozorovat ve sledovaných 

postdisidentských organizacích, povaha jejichž činnosti se různí? 

Pro disent 1989 byla příznačné postavení mimo systém, v opozici proti systému 

stávajícímu. Tento rys podle některých autorů souvisí po roce 1989 s obecnou péčí 

o rozvoj občanské společnosti.276 Příklon k občanské společnosti popisuje Feinberg 

jako tendenci větší části bývalých disidentů, kteří nebyli reálně úspěšní v politické 

sféře, projevující se ve „vyhýbání se sociálnímu charakteru změn, které by 

přesahovaly osobní morálku, estetickou rebelii a individuální práva“.277  

Prvním tématem, v němž je možné sledovat hysterezi původního disidentského 

habitu uzavřenosti, kterou Možný charakterizuje jako „elitářskou“.278 Rys exkluzivity 

je viditelný především v odlišném přístupu organizací směrem k veřejnosti. 

V činnosti Knihovny Václava Havla se setkáváme se zajímavým paradoxem. 

Cílem organizace je uchovat a dále přenést odkaz tvorby Václava Havla, poskytnout 

obraz o fungování komunistického režimu a disentu. Knihovna v dobách svého 

založení vycházela z představy Václava Havla, který svoji původní představu 

o knihovně shrnul jako velmi exkluzivní: „Měl by to být klub“.279 V této představě 

bylo snad možné zachytit původní úzké zaměření Knihovny. Jistý klubový nádech 

představují Večery Knihovny věnované společenským a literárním událostem, které 

jsou udržovány dodnes. Po smrti Václava Havla došlo ke zvýšení aktivit a otevřenosti 

Knihovny směrem k veřejnosti. To vycházelo z naléhavěji položeného důrazu na 

šíření Havlova odkazu a disidentských témat směrem k veřejnosti a nově stanovenou 

povinnost hájení tohoto odkazu. Tato činnost je umocněna za současného ředitele 

M. Žantovského, přesto, že i on uznává, že růst aktivit směrem k veřejnosti nemůže 

být nekonečný.280 Nově jsou tak obsahy disentu cíleny na studenty základních 

a středních škol, jsou využívána sociální média a navazována spolupráce se školami 

v rámci celé republiky. Četná je i zahraniční spolupráce. „Klubová scéna“, která by 

                                                   

275 Feinberg 2007: 294 
276 Tamtéž 
277 Feinberg 2007: 312 
278 Tamtéž 
279 Havel 2006  
280 Rozhovor s M. Žantovským, 18. 5. 2018. 
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mohla představovat kontinuitu s disidentskou exkluzivitou, je nedílnou součástí 

aktivit Knihovny dodnes. 

Činnost samizdatové knihovny Libri prohibiti disponuje větší exkluzivitou. 

Libri prohibiti organizuje obdobně jako Knihovna Václava Havla kulturní aktivity 

a klubovou činnost pro veřejnost. Cílem této činnosti je poskytnout prostor umělcům, 

kteří svá díla nemohli vystavovat a prezentovat v předlistopadové době. Jedná se 

především o literárně a výtvarně zaměřené večery, ale i o vzpomínkové akce 

k nejrůznějším výročím. Tyto aktivity zůstávají od doby založení neměnné 

a kontinuálně se zaměřují na přenos tématu samizdatu, disentu a připomínání jeho 

významu. Knihovna, studovna a badatelna, které Libri prohibiti provozuje, jsou 

otevřeny pro všechny zájemce o tematiku samizdatu a disentu, ovšem její zájemci se 

etablují především z řad studentů, badatelů, zájemců o tematiku. I vzhledem 

k personálním a finančním možnostem organizace není plánovaná další větší aktivita 

směrem k veřejnosti, jako je tomu například u Knihovny Václava Havla. Činnost 

Libri prohibiti je vnímána jako udržování odkazu, paměti národa, činnost pro 

veřejnost má však uzavřenější charakter podobný klubové scéně Knihovny Václava 

Havla. 

Výraznou kontinuitu s předlistopadovým vývojem představuje i dle své vlastní 

reflexe Placákův Babylon. Čtenáři časopisu Babylon se etablují z řad 

vysokoškolských studentů, mezi které je časopis distribuován: Placák si uvědomuje, 

že se kolem něj shlukují lidé podobného zaměření, lidé a témata. Čtenářstvo tvoří 

zčásti „starší“ generace humanitně zaměřených či vzdělaných lidí, zčásti nově 

přicházející studenti. Placákovo upozornění na návaznost s vydáváním 

předlistopadového periodika Koruna spočívá podle jeho slov v důrazu na svobodu.281 

Možnost svobody vyjádření aktuální před r. 1989 však v nových společensko-

politických podmínkách nabývá obsahu obecné svobody slova, lidské schopnosti 

vyjadřovat svůj názor zcela svobodně bez ohledu na vnější podmínky. Odkaz na 

disent je zde pojímán v podobě stylu myšlení, existenciální nutnosti. Nejedná se 

                                                   

281 Rozhovor s P. Placákem, 19. 4. 2018. 
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periodikum, jehož ambicí by bylo zaujmout nejširší veřejnost, cíle jsou jiné: kritické 

a zejména svobodné vyjadřování k celospolečenským tématům. 

Největší rozsahem aktivit pro veřejnost disponuje Nadace Charty 77, resp. 

Konto Bariéry. Nadace je od disidentských témat nejvzdálenější, neartikuluje směrem 

k veřejnosti primárně lidsko-právní témata. Je zaměřena na sociální pomoc, lidsko-

právní rezidua jsou zachována především skrze udělování cen, jimiž oslovuje 

veřejnost, která již nezná její „disidentskou“ minulost. 

Důraz na občanskou společnost a její rozvoj je nejmarkantněji pozorován 

v činnosti Knihovny Václava Havla, která je také nejaktivnější v oblasti šíření tohoto 

odkazu směrem k veřejnosti. Šíření odkazu Václava Havla a disentu Knihovna 

deklaruje v četných prohlášeních. V tuzemské činnosti je pro rozvoj občanské 

společnosti položen důraz zejména na schopnost zviditelňování problematických 

společenských témat (např. v podobě projektu Esej Václava Havla), aktualizaci 

Havlových myšlenek a duchovního odkazu, i odkaz disidentské činnosti před 

rokem 1989. 

Co se týče aktivit celoevropského/celosvětového dosahu, je v činnosti 

Knihovny Václava Havla pozornost věnována otázkám začlenění České republiky do 

evropského prostoru282 a role občanské společnosti. Spolupráce na šíření Havlových 

myšlenek probíhá rovněž v součinnosti s americkou pobočkou Knihovny Václava 

Havla. Také Cena Václava Havla má větší váhu spíše z hlediska celosvětového 

dosahu, protože byla doposud udělena jen cizincům. Reflexe disentu zde spočívá 

zejména v akcentování důležitosti občanské společnosti, jejíž se Knihovna stává 

mluvčí. Zřetelný je u ní zaměření na lidsko-právní habitus: zde by se dalo uvažovat 

o hysterezi disidentského habitu a jeho další reprodukci v podmínkách občanské 

společnosti. 

Náplní působení Libri prohibiti je uchování „paměti národa“ na předlistopadové 

období, udržení paměti na porušování lidských a občanských práv. Babylon udržuje 

základní povinnost možnost svobodné informovat a vyjadřovat názory, polemiky na 

aktuální témata.  

                                                   

282 V Knihovně Václava Havla jsou pravidelně pořádány debaty a konference o roli České 

republiky v Evropské unii apod. 
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Lidsko-právní habitus je tak sledovatelný ve všech čtyřech organizacích, dalo 

by se tak uvažovat o hysterezi původního disidentského habitu. Konvertovaný habitus 

se projevil v důrazu na všelidovou pomoc, sociální zaměření, které je vysledovatelné 

v činnosti Nadace Charty 77. 

U činnosti Babylonu a Libri prohibiti a Gruntoráda se objevuje další rys, který 

byl typický pro původní disidentský habitus, a sice antisystémovost. Ta se projevuje 

v problematickém vztahu s ministerstvy a v problémech s financováním. Za účelem 

podpory Babylonu vnikl Klub, jehož cílem je sdružovat své příznivce, ale zejména 

pomoci udržet si schopnost finančního zabezpečení a získat stálé přispěvatele, kteří 

by finančně podpořili činnost časopisu v budoucnosti. Problémy s financováním ze 

strany Ministerstva kultury se nevyhnuly ani Libri prohibiti – problematiku 

s financování popisuje Gruntorád v rozhovoru pro časopis Týdeník: „Po listopadu 

1989 se zdálo, že by sbírky samizdatové literatury měly skončit ve fondech státních 

knihoven. … Záhy jsem však zjistil, že v těchto institucích sedí žáby na prameni. 

Zkrátka lidé, kteří nepovažují samizdat za něco důležitého a někteří z něj mají divný 

pocit, protože jim připomíná špatné svědomí.“283 

Obdobně je tomu u časopisu Babylon, který v roce 2018 nezískal od 

Ministerstva kultury požadovanou dotaci, viz například článek s titulem Ministerstvo 

kultury nepodpoří časopis Babylon. Jak za normalizace, chtějí nás zničit, míní 

redakce.284 

Antisystémovost pozoruji ve třech rovinách – jednak v rovině anti-politické, 

která je vnímána u organizace ve formě ne-podpory státu a jejím odrazem jsou 

snižující se státní příspěvky na činnosti organizace. V druhé podobě antisystémovosti 

je jakýkoliv systém považovaný za překážku ke svobodě vyjadřování. V každém 

systému totiž mohou latentně přežívat pozůstatky nebezpečných totalitárních forem, 

na které je nutné upozorňovat skrze svobodu vyjádření. U revue Babylon se ještě 

vyskytuje třetí, existenciální pojetí antisystémovosti, nutnost překonání vnitřních 

                                                   

283 Dostupné z: http://www.libpro.cz/cs/lp/o-nas/media/22_zpravy-o-horsich-casech. 

[cit. 16. 5. 2018]. 
284 Dostupné z: https://www.lidovky.cz/ministerstvo-kultury-nepodpori-casopis-babylon-jak-za-

normalizace-chteji-nas-znicit-mini-redakce-ia1-/kultura.aspx?c=A180404_162708_ln_kultura_rsa. 

[cit. 16. 5. 2018]. 
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zábran svobodného vyjadřování.285 Všechny zkoumané organizace jsou 

organizacemi občanské společnosti, stojí tedy na „okraji“ systému, jsou jeho „třetí 

stranou“, ač jsou její nedílnou součástí. 

Původní disidentský habitus v Knihovně Václava Havla osciluje mezi tendencí 

ke klubovému stylu podle Havlova pojetí a postupem času se snaží o přenos 

Havlových myšlenek lidsko-právních témat. V tomto směru lze uvažovat o částečné 

konverzi původního exluzivněji zaměřeného disidentského habitu. V přetrvání 

a uchování klubového stylu aktivit lze spatřovat naopak hysterezi původního habitu 

exkluzivity. U Babylonu je okruh příznivců omezen samotnou vymezeností časopisu, 

jehož specifikem není prvotně oslovit široké publikum, jednak svým stylem, jednak 

názorovou vyhraněností. Klubovému pojetí odpovídají také aktivity, jež Babylon 

organizuje, z nichž naposledy proběhnuvší akce, korunovace Karla Schwarzenberga, 

ovšem proběhla v Knihovně Václava Havla (!).286 

Hystereze exkluzivity habitu se projevuje také u Libri prohibiti, která rovněž 

provozuje klubové aktivity, ale zvyšování rozsahu akcí pro veřejnost není v plánu ani 

současných personálních možnostech knihovny, která sdružuje své sympatizanty 

a příznivce, jimiž jsou z velké části sami bývalí disidenti a umělci, kteří nemohli 

vystavovat a svobodně tvořit, noví příznivci se etablují z řad studentů, či zájemců 

o tematiku samizdatu. 

Knihovna Václava Havla, Babylon a Libri prohibiti si také udrželi důraz na  

lidsko-právní habitus. Nejvíce jím disponuje i ve své komunikaci s veřejností 

Knihovna Václava Havla. Pro revue Babylon a Libri prohibiti je lidskoprávní 

tematika náplní činnosti, je dána důrazem na svobodu slova a ostatních občanských 

svobod, částečně je pak viditelná v klubových aktivitách. Nadace Charty 77 si 

neustále uchovává relikt na lidsko-právní tematiku v podobě udržování cen za 

občanskou statečnost a spoluprací na předávání Cen Václava Havla. 

                                                   

285 Antisystémovost u Babylonu zřejmě souvisí s undergroundovým hnutím a možností svobodného 

uměleckého vyjádření. 
286 U Babylonu je vysledovatelná návaznost na underground, organizuje také setkání svých 

příznivců, spjatost s undergroundovou komunitou další Placákovy aktivity. Viz 

http://www.vaclavhavel-library.org/cs/index/fotogalerie/1502/karel-schwarzenberg-80.  
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Hystereze habitu důrazu na občanskou společnost je přítomná u všech 

organizací, které jsou samy její součástí. 

4.4 Konverze habitu disentu 

Nejdelší cestu od disidentského prostředí představovala mezi organizacemi 

Nadace Charty 77. Nadace, která vznikla jako forma přímé pomoci disidentů a jejich 

rodin v devadesátých letech zápasila o svoji další podobu, z nichž se však hlavně 

zásluhou Františka Janoucha a k nelibosti mnoha disidentů odklonila od původně 

disidentského zaměření. Nešlo však zcela o odklon od pomoci disidentům, pouze 

došlo k reinterpretaci potřebnosti v nově nastolených politických a společenských 

podmínkách. 

Brzy po listopadu 1989 si Nadace vytyčila další oblast, ve které bylo podle ní 

nutné dále pomáhat, a nebyla to pomoc disidentům, ale nejprve pomoc zdravotně 

handicapovaným, která byla postupně rozšířena na pomoc sociálně handicapovaným 

jedincům. Naplněna tak byla zásada a účel nadace, který je zmíněn v zakládacím 

dokumentu a definován coby „obecná pomoc potřebným“.287 Rozvoj občanské 

společnosti je zde chápán v pomoci druhým. V tomto směru se stala Nadace 

v devadesátých letech důležitým průkopníkem neziskové činnosti. Rozvoj občanské 

společnosti tak podpořila prostřednictvím pomoci potřebným, handicapovaným, 

prostřednictvím spolupráce s lidsko-právně zaměřenými organizacemi (např. 

Knihovnou Václava Havla) a vytvoření platformy pro pomoc znevýhodněným, ať už 

zdravotně nebo sociálně. U Nadace, u které je vzdálenost od původního zaměření na 

podporu disentu nejdelší, bychom mohli hovořit o konverzi habitu lidskoprávního 

k habitu sociální pomoci, všeobecné pomoci druhému.288 

Na kontinuitu s disentem navazují ceny Nadace, jež jsou předávány za 

odvážné občanské postoje ve společnosti, nebo za výjimečný umělecký přínos. Z úcty 

a odkazu je tato tradice dále předávána, z hlediska činnosti organizace se však jedná 

                                                   

287 Sbírka listin. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-

$firma?jenPlatne=PLATNE&nazev=nadace+charty+77&polozek=50&typHledani=STARTS_WIT
H. 
288 Toto však již už v době založení akcentoval kromě pomoci disentu i F. Janouch. Pomoc 

potřebným byla pro Janoucha na prvním místě. 
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do jisté míry o okrajovou záležitost. Nadace má od činnosti disentu největší odstup, 

přesto si chce nadále uchovat tradici předávání cen, de facto tedy památku na dobu 

před rokem 1989.289 

Rezonující je v tomto případě všelidovost. Zde se dá uvažovat o téměř plné 

konverzi disidentského lidskoprávního habitu. 

U Nadace Charty 77 se se nejzřetelněji objevuje konverze, organizace prošla od 

počátku devadesátých let k novému redefinování svého poslání a rozšíření svých 

aktivit a původního zaměření. Důrazem na sociální podporu, podporu 

handicapovaných si Nadace otevřela cestu pro nové příznivce a stala se 

nejvýznamnější organizací podporující handicapované spoluobčany v České 

republice. 

Vzpomínka na disidentské období je v Nadaci uchovávána v podobě lidsko-

právních reliktů (předávání cen z dob disentu a nově Ceny Václava Havla), které tvoří 

referenční body. Ty umožňují Nadaci legitimizovat výjimečnost postavení v celé 

občanské společnosti. Konverze habitu kladoucího důraz na občansko, lidsko-právní 

témata u ostatních organizací neproběhla. 

Konverze rysu exluzivity se nejvíce rovněž projevila u Nadace Charty 77, která 

ale již oslovuje své příznivce jinou tematikou. K částečně konverzi habitu exkluzivity 

došlo také u Knihovny Václava Havla, která zejména pro smrti Václava Havla 

a v posledních letech zdůraznila svoji roli obránce a obhájce odkazu Václava Havla, 

disidentské éry a otázek dodržování lidských práv. Nově je položen důraz na 

komunikaci s mladou generací a vytváření nových programů pro oslovování 

středoškoláku a další generací studentů. 

V případě časopisu Babylon a činnosti Libri prohibiti je stále udržován rys 

jakési exkluzivity, co se týče zájemců a příznivců, ale i aktivit směrem k veřejnosti. 

K plné konverzi habitu antisystémovosti rovněž nedošlo, protože všechny 

studované organizace jsou organizacemi neziskového charakteru, občanské 

společnosti. 

                                                   

289 Rozhovor s Boženou Jirků, 10. 4. 2018. 
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4.5 Disent jako symbolický kapitál postdisentu 

Jméno Pierra Bourdieu je spojováno především s pojmy sociálního pole 

a kapitálu a mezi těmito pojmy bývá habitus přehlížen. Bez tohoto konceptu by však 

nedávala teorie sociálního pole a kapitálu žádný smysl.290 Habitus má schopnost tyto 

koncepty legitimizovat291 ale také propojit sociální pole minulosti a současnosti, tedy 

nejen mikro a makro pohled na společenské struktury, ale i sociální pole minulosti 

a budoucnosti. 292 

Koncept habitu, který překonává sociologické dualismy, se přenáší v organizaci 

a skrze praxi v organizacích dál, cesty k veřejnosti, byť mohou být pojetí komunikace 

k veřejnosti různé. Z míst dominantních pozic mohou vést organizační iniciativu na 

proměnu pole.293 Klíčová je myšlenka, že habity jsou schémata vnímání, myšlení 

a jednání, která jsou společná všem členům téže skupiny nebo třídy.294 Pojem habitus 

ukazuje, že je jedinec společensky predeterminován a že se tato predeterminace 

promítá do jeho současných a budoucích jednání. 295 

Sociální svět je v perspektivě Pierra Bourdieu pluralizován do specifických polí, 

v jejichž rámci vedou aktéři permanentní boj o definici vkladů, o přivlastnění 

a udržení kapitálových zdrojů a o zisky, které z nich plynou. Struktura sociálního pole 

se tak jeví jako závislá na struktuře kapitálu. Mezi kapitály a poli existuje vzájemný 

vztah. Různé formy kapitálu představují různé vztahy, ekonomický, kulturní, 

sociální, symbolický, kapitál.296 

                                                   

290
 EMIRBAYEV, M., JOHNSON, V. 2008. Bringing Bourdieu into the Organizational Field: 

Bourdieu and organizational anaylisis. In: Theory and Society, Vol. 37, No. 1, s. 1-44. 

Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/40211023?seq=1#page_scan_tab_contents. 

[cit. 22. 5.2018]. 
291 Podstatou sociálního světa je jeho rozdělení do specifických polí, v nichž bojují sociální aktéři 

o pozici v těchto polích, bojují o kapitálové zisky, které náleží těmto sociálních pozicí. ŠUBRT, 

Jiří, BALON, Jan. 2010. Soudobá sociologická teorie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 232 s. 
Sociologie. ISBN 978-80-247-2457-7, s. 175. 
292 Podstatou sociálního světa je jeho rozdělení do specifických polí, v nichž bojují sociální aktéři 

o pozici v těchto polích, bojují o kapitálové zisky, které náleží těmto sociálních pozicí. ŠUBRT, 

Jiří, BALON, Jan. 2010. Soudobá sociologická teorie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 232 s. 
Sociologie. ISBN 978-80-247-2457-7, s. 175. 
293 Šubrt, Balon: 2010: s. 164 
294 Tamtéž 
295 Tamtéž 
296 Symbolický kapitál, kapitál cti a prestiže. Kredit vážnosti v nejširším smyslu, využívá 

symbolické zdůrazňování, používání symbolů statusu a znaků distinkce. Ve většině případů ve 
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Sociální kapitál je založen na využívání trvalé sítě (v podstatě) 

institucionalizovaných vztahů založených na vzájemné známosti a uznávání. Sociální 

kapitál vytváří vztahy, do nichž je aktér zapojen a k nimž se může uchýlit v případě, 

že potřebuje podporu jednotlivých aktérů a skupin.297 

V sociálním poli hraje symbolický kapitál důležitou roli – týká se to i sociálního 

pole, kde mezi sebou soupeří nejrůznější organizace. V rámci utváření mocenských 

vztahů, které vytvářejí sociální pole, v rámci pole organizace, mohou držitelé 

specifických pozic v organizacích fungovat jako nositelé různého objemu 

a kombinace zdrojů, z nich některé z těchto zdrojů mohou v každém sociálním poli 

poskytnout těmto organizacím výhody nad ostatními.298 Bourdieu popisuje, jak 

funguje symbolický kapitál v sociálním poli, kde spolu soupeří ekonomiky 

jednotlivých firem a velkých nadnárodních konglomerátů: symbolický kapitál zde 

spočívá v sociální autoritě, kterou konkrétní společnosti získávají nad trhem. 

Symbolický kapitál v tomto sociálním poli funguje na základě důvěry ve značku, 

věrnosti značce, její „dobré vůli investovat“, věrnost značky, jako síla, která funguje 

jako forma úvěru (např. Coca-Cola a jiné).299 Převaha v opanování symbolického 

kapitálu poskytuje firmám, akademickým či jiným organizacím, kterým se daří jeho 

shromažďování, získat značné výhody a možnost usilovat o převzetí dominantního 

postavení v rámci pole jako celku.300 

Hystereze habitu disentu je v případě sledovaných organizací viditelná 

v uchování některých z jeho původních rysů: zachování určité míry exkluzivity, 

příklonu k roli společenského kritika i v postavení „mimo systém“. Ač jsem 

                                                   

společnosti jiných formě kapitálu. Ekonomický kapitál: kapitál v tradičním slova smyslu. 

V objektivním stavu je k dispozici ve formě knih, obrazů, … úzce vázán na ekonomický kapitál. 

Kulturní kapitál: lze směnit za peníze, ale tyto „objektivizované formy kulturního kapitálu“ závisejí 
na kulturních kompetencích sociálních aktérů. Kulturní kapitál v inkorporovaném slova smyslu – je 

osobně osvojená a internalizovaná kulturní kompetence, tedy veškeré kulturní schopnosti, 

dovednosti, formy vědění. Zásadně vázána na tělo a osobu. Musí se osvojit vzděláním. Do značné 

míry ovlivněna rodinou. Třetí formou kulturního kapitálu je jeho institucionalizace. Především ve 
formě dokladů (vysvědčení a diplomů), tituly, které přinášejí vlastníkovi trvalé výhody. Je 

reprodukován vzdělávacím systémem společnosti a rodinným dědictvím. Šubrt, Balon, 2010: 177 
297 Šubrt, Balon, 2010: 178 
298 Emirbayev, Johnson, 2008: 11 
299 Emirbayev, Johnson, 2008: 12 
300 Tamtéž 
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pojednávala činnost těchto organizací zvlášť, nemohla jsem si nevšimnout jejich 

stálému propojení. 

Nadace Charty 77 iniciovala založení Ceny Václava Havla, na jejímž udílení se 

podílí s Knihovnou Václava Havla. Na příkladu Nadace Charty 77 je viditelné 

udržování odkazu disentu, i přes faktickou odlišnost hlavního zaměření organizace. 

V terminologii Pierra Bourdieu by se dalo uvažovat o uchovávání reziduí disentu301 

jako o formě symbolického kapitálu. Organizace postdisentu tak mohou skrze 

symbolický kapitál disentu legitimizovat své postavení v současné společnosti 

a zaujmout v ní místa společenských kritiků, byť se v charakteru činnosti a pojetí své 

společenské role liší. 

Činnost sledovaných organizací je propojena, ať lidsky nebo ve svých 

aktivitách, pravidelných setkáních či akcí, které pořádají a při nichž spolupracují. 

Výstupem kvalitativního výzkumu není generalizace dat, ale hloubkové nahlédnutí 

na zkoumanou oblast. Organizace postdisentu v něm figurují jako žité aktivity 

postdisentu, v nichž hrají roli pozůstatky disidentského habitu a které stále tvoří a 

aktualizují obsahy (občanské) společnosti. 

Postdisentu je tak možné rozumět jako zvláštnímu druhu společenství, jehož 

členové vzájemně legitimizují svoji činnost a roli v současné společnosti odkazy na 

disidentskou minulost, která jim pomáhá formou symbolického kapitálu udržet svojí 

roli a pozici v současné společnosti.  

                                                   

301 Například ve formě předávání cen za Fr. Kriegla. 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo přinést obraz o světě postdisentu. Postdisent je 

v souladu s postkomunistickým diskurzem možné definovat jako přetrvávající 

pozůstatky chování, myšlení a jednání disentu z minulosti, které dále ovlivňuje 

struktury společnosti v současnosti. 

Výsledky kvalitativních studií nelze zobecňovat, nabízejí ale zajímavou sondu 

do světa postdisentu. Kvalitativní výzkum přinesl hloubkový pohled na zkoumané 

organizace, na to, jakým způsobem k tématu disentu přistupují, a jak jej šíří dále do 

společnosti. Organizace, jejichž vývoj jsem sledovala, vycházely z tradice disentu, 

každá k němu přistupovala z jiného hlediska. Každá cosi převzala ve svém způsobu 

uvažování o společnosti a chápání své role v ní. 

U Nadace Charty 77 se projevil příklon k všelidovému pojetí pomoci 

potřebným, jež se vyvinula z původního zaměření na pomoc utiskovaných disidentů. 

Přesto však organizace ctí návaznost na odkaz disentu v prosazování lidských práv 

a toto dědictví si uchovávají v podobě cen za společenský přínos, tedy cítí se být 

povolanými k tomu o tomto přínosu rozhodnout. U Knihovny Václava Havla je to 

odkaz na činnost Václava Havla, dobu před listopadem 1989 a disent. Po smrti 

Václava Havla a v současné činnosti knihovny směrem k veřejnosti je nově položen 

důraz na hájení tohoto odkazu a silná je zde snaha promlouvat k veřejnosti a získávat 

coby své příznivce mladé lidi, zejména z řad studentů. Libri prohibiti představuje 

živou kontinuitu s disentem v péči a šíření odkazu samizdatu, v péči o knihovnu, která 

je vnímána jako péče o paměť národa. 

Babylon udržuje spjatost s disentem prostřednictvím tématu svobody projevu, 

jejího důmyslného a provokativního hájení, svobody a nespoutaností, která současně 

navazuje i na kulturu undergroundu. 

Perspektiva Pierra Bourdieu mi poskytla opěrný bod pro interpretaci chování 

jednotlivce i skupiny v době velké společenské změny. V organizacích jsem 

vysledovala přístup, způsob chování (habitus), v němž přetrvávají rysy zřetelné 

z disentu, které se objevují v činnosti organizace. Hysterezi habitu jsem zachytila také 

v přetrvání obsahů lidskoprávní tematiky, a do jisté míry také v antisystémovosti, 

postavení mimo systém. Všechny sledované organizace tvoří struktury občanské 
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společnosti, stojí na hranici struktur oficiálních. Postdisent, jehož situace je 

charakterizována jako neukončený příběh, lze stále spatřovat v činnosti disidentů 

a lidí, které okolo sebe sdružují a kteří s nimi sympatizují. 

Sledované organizace přispívají svojí činností ke kultivaci občanské 

společnosti, kde se disidentství stává referenčním bodem, bodem, z jehož chápání 

pramení i legitimita pro jejich činnost a postavení ve společnosti. Na základě 

případových studií organizací postdisentu je v rámci termínů Pierra Bourdieu možné 

chápat disidentství jako zdroj symbolického kapitálu, který umožňuje svým 

nositelům zaujímat pozici společenského kritika a udržovat si své pozice v sociálním 

poli. 

Pohled perspektivou konceptů Pierra Bourdieu tak může pomoci uchopit tuto 

historickou setrvačnost skrze sociologickou perspektivu. Toto hledisko osvětluje 

možnosti změny chování jedince a společenských skupin v případech velkých 

sociálních převratů a také poukazuje na rezidua minulosti přítomné ve společnosti. 

Skrze jejich pochopení je možné porozumět specifikům společnosti současné.  
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Příloha č. 1: Nadace Charty 77 
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Tab. 1: Dosavadní laureáti Ceny Františka Kriegla 

Rok Laureát Oceněný počin 

1987 Vladimír Kadlec Za samizdatovou ekonomickou revui, kterou vydával od roku 1977 

1988 Jaroslav Šabata Za soustavnou práci v disentu a za iniciování Pražské výzvy mezinárodnímu 
mírovému hnutí 

1989 Jan Dus 

a Josef Zvěřina Za působení v nezávislých náboženských iniciativách 

1990 
Miroslav Jasinski Za překlady české nezávislé literatury a seminář o střední Evropě, uspořádaný 

v listopadu 1989 ve Vratislavi 

Jan Ruml Za vydávání předlistopadových Lidových novin 

1991 Peter Mariánek Za iniciativu hnutí Human ve Slovenské republice 

1992 Petr Pithart Za ojedinělé vystoupení proti konkrétnímu případu politické korupce 

1993 Igor Blaževič 

a  Jaroslav Štětina Za organizování humanitární pomoci Bosně a publicistiku z krizových oblastí 

1994 Milena 
Hübschmannová 

Za dlouholetou službu romské kultuře a vzájemnému porozumění mezi Romy 
a ostatní populací 

1995 

~ 
1996 

Vlado Čech In memoriam, za významný podíl na česko-slovenském porozumění 

Karel Kryl In memoriam, za celoživotní dílo 

Josef Vavroušek In memoriam, za tvůrčí práci pro trvale udržitelný život 

1997 František Stíbal Starosta města Kašperské Hory, za důslednou ochranu před devastací, kterou 

by Šumavě způsobila těžba zlata 

1998 Kumar Vishwanathan Za osobní nasazení ve snaze přispět k vzájemnému sbližování a soužití s 
romskými spoluobčany 

1999 Václav Trojan Za dlouholetou, nezištnou a obětavou činnost při obhajobě občanských práv 

2000 Jakub Polák 
Jako ocenění trvalého a statečného boje s předsudky a s netečností policie i 
justice v případech nejotřesnějších rasově motivovaných vražd v České 
republice. 

2001 Stanislav Milota 
a Miloš Rejchrt 

Oba nezávisle na sobě rezignovali na svá členství v Radě České televize (M. 
Rejchrt) a v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (S. Milota), kam je 
zvolila Poslanecká sněmovna Parlamentu. 

2002 Miroslav Opatřil Zakladatel a vedoucí Sdružení pěstounských rodin v České republice. 

2003 František Lizna 

a Tomáš Vlasák 

Oba již delší dobu působí jako vězeňští kaplani a v této činnosti se neomezují 
jen na své pastorační poslání, ale poskytují všestrannou pomoc všem, kteří ji 
potřebují. 

2004 Petra Procházková 
Zejména jako ocenění její práce nezávislé humanitární a sociální pracovnice 
v Grozném a za založení sdružení Berkat, zaměřeného na pomoc a podporu 
lidí z oblastí zničených válkou. 

2005 Maria Machnig, 
roz. Halke 

Ocenění československých občanů německé národnosti, kteří v letech 1938-
45 odmítli nacistickou ideologii a za cenu velkých osobních obětí zůstali 

věrni československé státnosti a jejím demokratickým tradicím. 

2006 Yekta Uzunoglu 

Za dlouholetý a neohrožený boj za lidská práva a lidskou důstojnost za 

komunistického režimu tak i po listopadu 1989, kdy byl v roce 1994 zatčen a 
celých 31 měsíců vězněn a již skoro 12 let se na české polistopadové justici 
domáhá spravedlivého procesu a očištění svého jména. 

2007 Ondřej Cakl 
Za ojedinělou a statečnou činnost při monitorování neonacistického hnutí. 
Udělením ceny Ondřeji Caklovi porota ocenila nejen jeho, ale také neméně 
odvážnou a potřebou práci všech dalších účastníků projektu Monitoringu. 

2008 Jiří Voráč 
Za osamocený zápas v Radě České televize, kdy se jako zástupce veřejnosti 
v posledních letech postavil několikrát otevřeně opakovaným skandálním 
praktikám Rady a vedení ČT. 

2009 Jakub Štěrbík 
a Stanislav Vodička   Za vystoupení proti projevům neonacismu skinheadů. 



 

Rok Laureát Oceněný počin 

2010 Alena Dernerová 
Za vystoupení proti tunelování veřejných zakázek při nákupu předražených 
zdravotnických přístrojů a uzavírání nevýhodných smluv v nemocnicích 

Ústeckého kraje.  

2011 Libor Michálek Za statečný, systematický a nekompromisní boj proti korupci ve státní správě. 

2012 Vladimíra Dvořáková Za příkladnou občanskou statečnost v boji za nezávislé vysoké školství. 

2013 Matěj Hollan Za nový typ občanského aktivismu, za boj proti nelegálnímu hazardu a 
korupci, za prosazování svobody informací.  

2014 
Božena Fuková Za principiální postoj, který zaujala v říjnu 1968 a neopustila ho ani pod 

nátlakem osobního ohrožení  

Miloslava Pošvářová Za nekompromisní kritiku toho, jakým způsobem se v Česku staví dálnice.  

2015 Činoherák Ústí  Za neústupnost primitivnímu nátlaku, demagogii a likvidačním mocenským 
manýrům ze strany vedení města Ústí nad Labem.  

2016 Autonomní sociální 
centrum Klinika 

Za odvahu dokazovat v dnešní době, že pomoc bližnímu je správnou cestou 
pro každého, kdo chce zůstat skutečným člověkem.  

2017 Radek Banga 
Za vyjádření odvážného občanského postoje, když při vyhlašování Cen Zlatý 
slavík za rok 2016 protestoval proti ocenění skupiny Ortel, jejíž texty i projev 
využívají nepřijatelnou rasistickou a xenofobní rétoriku. 

Zdroj: Dostupné z: https://www.kontobariery.cz/Projekty/Ceny/Cena-Frantiska-Kriegla.aspx. 

[cit. 16. 5. 2018]. 

  



 

Tab. 2: Dosavadní laureáti Ceny Toma Stopparda 

Rok Laureát Oceněný počin 

1984 
Eva Kantůrková "Mé přítelkyně v domě smutku" 

Zdeněk Urbánek "Popaměti" 

1985 
Ivan Martin Jirous "Magorovy labutí písně" 

Milan Jungmann "Cesty a rozcestí" 

1986 Bohumila Grögrová 
a Josef Hiršal 

"Let let" 

1987 Milan Uhde "Pán plamínků" 

1988 Jáchym Topol "Miluju tě k zbláznění" 

1989 Zbyněk Hejda "Blízkosti smrti" 

1990   cena udělena nebyla  

1991 Jiří Kratochvil "Medvědí román" 

1992 Jan Lopatka "Předpoklady tvorby" a "Radiojournál v ko(s)mickém věku" 

1993 Jiří Olič "Čtení o Jakubu Demlovi" 

1994 Jiří Kovtun "Tajuplná vražda. Případ Leopolda Hilsnera " 

1995 Sergej Machonin "Příběh se závorkami. Alternativy" 

1996 Jolana Poláková "Perspektiva naděje" 

1997 Jiří Pechar za literárně-kritické a překladatelské dílo 

1998 Jana Červenková "Kurs potápění" 

1999 Karel Kosík "Předpotopní eseje" 

2000 Pavel Kosatík "Ferdinand Peroutka" Pozdější život (1938 - 1978) 

2001 Jiří Opelík "Milované řemeslo" 

2002 Martin Hilský za překlady a interpretaci Shakespearových děl 

2003 Václav Jamek "Duch v plné práci" 

2004 Václav Cílek "Makom-Kniha míst" a "Krajiny vnitřní a vnější" 

2005 Stanislav Komárek "Leprosárium" 

2006 Přemysl Rut "Pan Když a slečna Kdyby" 

2007 Zdeněk Neubauer "O počátku, cestě a znamení časů" 

2008 
Lubomír Martínek "Mýtus o Lynkeovi" 

Erik Tabery "Vládneme, nerušit" 

2009 Petr Rezek "Architektonika a protoarchitektura" 

2010 Věra Linhartová "Soustředné kruhy" 

2011 Martin C. Putna "Václav Havel - Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století" 

2012 Jan Vladislav "Otevřený deník" 

2013 Patrik Ouředník "Svobodný prostor jazyka" 

2016 A.J. Liehm  "Názory tak řečeného Dalimila" 

2015 Petr Holman "Březiniana II" 

2016 Sylvie Richterová  "Eseje o české literatuře" 

Zdroj: Dostupné z: https://www.kontobariery.cz/Projekty/Ceny/Cena-Toma-Stopparda.aspx. 

[cit. 16. 5. 2018]. 

  



 

Tab. 3: Dosavadní laureáti Ceny Jaroslava Seiferta 

Rok  Laureát Oceněný počin 

1986 Dominik Tatarka za trilogii "Písačky" 

1987 Ludvík Vaculík za fejetony 

1988 Ivan Diviš především za sbírku "Žalmy" 

1989 Karel Šiktanc za básnickou sbírku "Srdce svého nejez" 

1990 Emil Juliš za básnické sbírky "Blížíme se ohni" a "Gordická hlava " 

1991 Jiří Kolář za básnickou sbírku "Prométheova játra " 

1992 
Josef Hiršal za prózu "Píseň mládí" 

Ivan Wernisch za sbírku básnických překladů "Frc" 

1993 Bohumil Hrabal za trilogii "Svatby v domě", "Vita nuova " a "Proluky" 

1994 Milan Kundera za román "Nesmrtelnost" 

1995 
Antonín Brousek za sbírku "Vteřinové smrti" 

Petr Kabeš za sbírku "Pěší věc" 

1996 
Jiřina Hauková za sbírku "Světlo v září" 

Zbyněk Hejda za sbírku "Valse mélancolique" 

1997 Karel Milota za sbírku "Antilogie aneb protisloví" a za sbírku próz "Ďáblův dům" 

1998 Věra Linhartová za "Mes oubliettes" ("Napospas času") 

1999 Jiří Kratochvil za román "Noční tango aneb Román jednoho léta z konce století" 

2000 Pavel Šrut za básnické knihy "Zlá milá" a "Brožované básně" 

2001 Zdeněk Rotrekl za knihu básní "Nezděné město" 

2002 Jiří Gruša za básnickou sbírku "Wacht am Rhein aneb Putovní ghetto" 

2003 Miloslav Topinka za knihu poezie "Trhlina" 

2004 
Viktor Fischl za celoživotní dílo 

Josef Škvorecký za celoživotní dílo 

2005 
Michal Ajvaz za román Prázdné ulice 

Jiří Suchý za Encyklopedii Jiřího Suchého 

2006 Ivan Martin Jirous za celoživotní básnické dílo a vězeňskou korespondenci Magorovy dopisy  

2007 František Listopad  za sbírku poezie Rosa definitiva 

2008 Václav Havel 
za osmý svazek Spisů 
(projevy a jiné texty z let 1999-2006, literární koláž Prosím stručně 
a divadelní hra Odcházení) 

2009 Ludvík Kundera za celoživotní literární dílo, vydávané ve Spisech Ludvíka Kundery 

2010  Jáchym Topol za prózu Chladnou zemí 

2011 Karel Šiktanc za básnickou sbírku Nesmír 

2012 Vladimír Binar za soubor Číňanova pěna 

2013   cena nebyla udělena 

2014   cena nebyla udělena 

2015 Eugen Brikcius za souborné dílo A tělo se stalo slovem 

2017 
Jiří Brabec za celoživotní dílo 

Jiří Opelík za celoživotní dílo 

Zdroj: Dostupné z: https://www.kontobariery.cz/Projekty/Ceny/Cena-Jaroslava-Seiferta.aspx. 

[cit. 16. 5. 2018]. 

  



 

Příloha č. 2: Knihovna Václava Havla 

Obr. 1: Logo Knihovny Václava Havla 

 

Zdroj: Dostupné z: https://www.google.cz/search?rlz=1C1AVNA_enCZ575CZ575&tbm=isch

&q=zalo%C5%BEen%C3%AD+knihovny+v%C3%A1clava+havla&spell=1&sa=X&ved=0ah

UKEwi46JiaiMzbAhUPa1AKHbg7C7YQBQgtKAA&biw=994&bih=440&dpr=1.38#imgrc=

UjX_lj1EIlezsM:). [cit. 16. 5. 2018]. 

Obr. 2: Fotografie Ondřeje Němce z autorského čtení Zbyňka Hejdy a Ivana 

Martina Jirouse v Knihovně Václava Havla (Galerie Montmartre 13. října 2011). 

 

Zdroj: Dostupné z: https://www.google.cz/search?rlz=1C1AVNA_enCZ575CZ575&tbm=isch
&q=zalo%C5%BEen%C3%AD+knihovny+v%C3%A1clava+havla&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi46Ji

aiMzbAhUPa1AKHbg7C7YQBQgtKAA&biw=994&bih=440&dpr=1.38#imgdii=BbE7iIfPBcC9NM:&imgrc=a7
mTXMGSTmt2HM. [cit. 16. 5. 2018].  



 

 

 

Obr. 3: Konference KVH Charta vlastníma očima (7. 1. 2017) 

Zdroj: Dostupné z: https://www.google.cz/search?rlz=1C1AVNA_enCZ575CZ575&biw=994
&bih=440&tbm=isch&sa=1&ei=ipEeW-

K4JoW00gWC1o3ICg&q=knihovna+vaclava+havla&oq=knihovna+vaclava+havla&gs_l=im

g.3..0i19k1.77802.78979.0.79161.9.6.0.0.0.0.91.413.6.6.0....0...1c.1.64.img..5.2.129...0i30k1.

0.jDWdnJc1da0#imgrc=xtwuO-y6AAoFVM. [cit. 16. 5. 2018]. 

Obr. 4: Založení Ceny Václava Havla 

Zdroj: Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/cs/cena-vaclava-havla/zalozeni. 

[cit. 16. 5. 2018].  



 

Příloha č. 3: Babylon 

Obr. 1: Archivní číslo časopisu Babylon číslo 2/ročník 26, 21. 6. 2017 

Zdroj: Dostupné z: http://send.cz/casopis/1158/babylon. [cit. 16. 5. 2018]. 
  



 

 

 

Obr. 2: Internetová verze revue Babylon (cit. dne 10. 6. 2018) 

Zdroj: Dostupné z: https://babylonrevue.cz/. [cit. 16. 5. 2018]. 

Obr. 3: Uvedení internetové verze časopisu v Knihovně Václava Havla 

 

Zdroj: Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/cs/index/fotogalerie/1395/sursum-

babylon-31-3-2016. [cit. 16. 6. 2018]. 

  



 

Příloha č. 4: Libri prohibiti 

Obr. 1: Jiří Gruntorád v knihovně Libri prohibiti 

Zdroj: Dostupné z: https://www.google.cz/search?q=libri+prohibiti&rlz=1C1AVNA_enCZ575CZ5

75&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-

j_7Ei8zbAhUEUlAKHcJJD6cQ_AUICigB&biw=994&bih=440#imgrc=-cYPg8kHgki8CM. 

[cit. 16. 5. 2018]. 

Obr. 2: Kolektiv knihovny Libri prohibiti a Václav Havel – 26. 1. 2001 

Zdroj: Dostupné z: http://www.libpro.cz/img/chronicle/014601b.jpg. [cit. 16. 6. 2018]. 

  



 

 

 

Obr. 3: Bulletin Libri prohibiti 5/2018  

Zdroj: Dostupné z: http://www.libpro.cz/docs/bulletin_2018_05_1526566646.pdf. 

[cit. 16. 6. 2018]. 


