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Je tomu už řada let, co v souboru Šťastný věk narýsoval literární vědec Vladimír 

Macura možný výkladový přístup ke komunistické diktatuře, který se nesoustředí na 

historii represí, nýbrž na kulturní a symbolickou dimenzi poúnorového režimu. 

Interpretačně a sémiologicky vděčnou se stala především první etapa revoluční utopie 

zhruba mezi roky 1948–1956, jimiž příslovečně defilovali úderníci, traktoristky, 

usměvavý nebožtík Julius Fučík, husitští revolucionáři cinkající řemdihy a hrozící všem 

kapitalistickým imperialistům doma či za šumavskými hvozdy, dovolenkující Gustav 

Anděl či mladí pionýři a historicky nezatížené děti coby budoucnost národa a státu 

směřujícího dle nové ústavy z roku 1948 k socialismu, ba dokonce v logice dějin 

k šťastné komunistické budoucnosti. 

Na Macurovskou hravou perspektivu svádějící v konečném důsledku k snadné 

ironizaci utopického myšlení, potažmo symbolického jednání poúnorové diktatury, 

navázala v českém prostředí dvěma monografiemi relativně nedávno Denisa Nečasová. 

Ta se prostřednictvím diskursivní analýzy se vší vážností zaměřila na téma konstrukce 

nového socialistického člověka (NSČ) a posléze obdobně vděčnou problematiku obrazů 

nepřítele. A právě do stínu především této brněnské historičky situoval diplomovou 

práci Jan Švehla věnující se konstrukci nového člověka na příkladu Emila Zátopka. 

Z formálního hlediska nemám autorovi příliš co vytknout. Práce je psána 

srozumitelným a jasným jazykem. Vhodné by však bylo opakované čtení, jež by sdělení 

textu „uhladilo“ a současně precizovalo. Ve výsledné verzi by posléze mimo jiné zmizela 

(v době studené války propagandisticky zatížená) nepřesnost, že „sovětská armáda 

osvobodila od fašismu východní Evropu“ – přesnější by bylo uvažovat od osvobození od 

nacismu. Podobně by bylo praktičtější domyslet Macurovo tvrzení, že „[p]lán byl v 

počáteční epoše budovatelského období 50. let pokračováním utopistického snění a cestou 

k uskutečnění komunismu.“ Jenže plán byl ve skutečnosti v počáteční epoše 

budovatelského období 50. let nikoli jen pokračováním utopického snění o cestě 



k uskutečnění komunismu, ale stejně tak rozvíjením již třetirepublikového uvažování a 

tehdejší dvouletky, stejně jako navázáním na ekonomické myšlení po hospodářské krizi 

počátku 30. let. Nešlo tedy nutně o naplňování utopie. Bezvýhradně rovněž neplatí 

autorovo tvrzení, že „[p]očátek cesty do bran „ráje“ v Československu byl služebnou 

propagandou kladen do únorových událostí roku 1948.“ Počátek oné cesty byl v prvních 

poúnorových letech kladen často do roku 1945 – únorová revoluce socialistická 

v dobovém podání „pouze“ rozvíjela květnovou revoluci národní. Počátek cesty tak byl 

v této legitimizační logice v roce 1945. 

Text má v principu nespornou strukturu. Po vysvětlujícím úvodu následují pasáže 

věnované obecně konstrukci nového socialistického člověka, obrazům nepřítele, vizi 

šťastného věku. Do takto vykolíkovaného území nakonec Jan Švehla vstoupil konkrétně 

s Emilem Zátopkem. Práci tradičně uzavírá závěr s navazujícím ilustrativním obrazovým 

doprovodem. 

V průběhu čtení předkládané práce jsem si opakovaně kladl otázku, jak moc 

návodné (až závazné) byly pro autora brněnské inspirace. Název práce Za nového 

člověka! Sociální experiment v poválečném Československu na příkladu Emila Zátopka 

dává vzpomenout na publikaci Svůdnost sociálního experimentu: Nový člověk 20. století, 

na jejímž vzniku se editorsky podílela Denisa Nečasová. Domnívám se přitom, že jistá 

„závislost“ na jejích textech je produktivním, ale současně v jistém ohledu i limitujícím 

faktorem výstupu Jana Švehly. Mimochodem v čem vlastně autor spatřuje onen 

experiment v rámci sledovaného tématu? V rámci práce nenabízí vysvětlení, proč o 

novém socialistickém člověku psát jako o experimentu. Veden jsem možným 

„protiargumentem“ – pokud myšlenkový svět komunistické diktatury operoval s vizí 

logického historického pohybu k socialismu a komunismu, pak nepovažuji konstrukci 

nového socialistického člověka automaticky za experiment, nýbrž autentický projev 

režimu, jakkoli jsem si vědom, že personifikovat „režim“ je samozřejmě nepřesné. 

Hovořit o experimentu znamená dané snaze připisovat aspekt pokusu, nepřirozenosti, 

umělosti… Z dnešního pohledu to možná platí, ale takovým postojem se instalujeme do 

role soudců nad (moderními) dějinami upírající dobovým snahám na autenticitě. 

Ač se na první pohled jedná o práci v podstatě bezproblémovou, přece je pro mě 

poněkud obtížně předkládaný text hodnotit. Či lépe – dílo jistě splňuje očekávání a 



nároky kladené na diplomové práce z oboru historie. Přece však chci vyjádřit jisté 

váhání nad některými aspekty práce. 

V prvé řadě jsem pomyslně bojoval s koncepcí textu. Při zběžném pohledu je vše 

v pořádku. Autor v návaznosti na titul díla v prvním kroku líčí obraz nového 

socialistického člověka včetně jeho dílčích komponentů. Teprve následně do 

vyznačeného kontextu – jak bylo výše zmíněno – zasazuje hrdinu Zátopka. Z hlediska 

rozsahu je přitom většina textu věnována právě líčení dobového kontextu. Ve výsledku 

se tak Zátopek mění jen v jakýsi dovětek, apendix textu. To, že byl identifikován a 

prezentován jako nový socialistický člověk přitom není nijak překvapivé. Koncept NSČ 

byl natolik otevřený a široký, že bylo možné vztáhnout jej skoro na každého, kdo 

nějakým způsobem „pozitivně zaujal“. Jinými slovy – těžištěm textu nakonec podle mého 

subjektivního čtenářského soudu není Zátopek, ale okolnosti, podoby a aspekty 

konstruktu NSČ. 

Na skutečnosti, že je Zátopek v rámci předkládané práce zkrátka jen potvrzením 

předcházejícího líčení utváření NSČ, by vlastně nemuselo být nic, co by znevažovalo 

celek diplomové práce, kdyby ovšem právě líčení oné konstrukce nebylo pouze 

syntézou, ba shrnutím tvorby předcházející, které, dominují právě texty Denisy 

Nečasové, respektive ty, které autor z díla Nečasové přebírá. Proto se domnívám, že 

možnosti autorova promýšlení tématu se staly závislými na díle brněnské historičky ve 

smyslu jejích interpretací a perspektiv pohledu na podoby a procesy konstrukce NSČ.  

Vyjádřeno úmyslně vyhroceně – autor nechává vlastně Denisu Nečasovou 

zvolenou problematiku konstrukce NSČ promýšlet za sebe. Kladu si proto otázku, kterou 

současně adresuji Janu Švehlovi k zodpovězení během obhajoby práce: V čem on sám 

spatřuje osobní přínos a invenci v případě předkládané práce? Jak situuje a chápe svůj 

text v rámci dosavadní tvorby a především k dílu Denisy Nečasové? Zkrátka v čem je 

práce Jana Švehly vlastně jiná? 

Dávám tudíž autorovi skutečně k úvaze, zda jej důvěra k předcházející tvorbě, 

respektive té, k níž se ponejvíce vztahoval, nelimitovala v jeho vlastním promýšlení 

problematiky. Nemohu se totiž zbavit dojmu, že diplomantovi zůstává ve výsledném díle 

podstatná mezera. Jako řada jiných autorů, i Jan Švehla nechává stranou 

fyzičnost/tělesnost NSČ. Ne, že by si problematiky nebyl vědom. Hned na úvodních 

stránkách dokonce napsal, že tělo „NSČ se mělo stát nástrojem socialismu na cestě do bran 



šťastného věku.“ Příslovečnou rukavici, kterou sám sobě hodil, ale nezdvihl. Pokud je 

však objektem jeho zájmu vrcholový sportovec, atlet Emil Zátopek, očekával bych 

zvýznamnění role tělovýchovy a sportu v rámci formování poúnorového zřízení i 

v procesu konstrukce NSČ. Toho se však čtenář v práci nedočká. 

Přitom tělovýchova a sport se v dobovém pojetí významně podílely na utváření 

nových lidí a kvalitě společnosti. NSČ byl dílem nejen ideové indoktrinace, ale rovněž 

tělesné výchovy. Stačí pohled na stránky dobových tělovýchovných a sportovních 

brožur, aby bylo zřejmé, jak těsně byly kýžené osobnostní vlastnosti nových lidí 

spojovány s jejich žádoucí tělesností. Výchovu k NSČ zkrátka nelze chápat pouze jako 

myšlenkovou. Přerod se neměl odehrávat jen v hlavách lidí. Výkladní skříní režimu se 

stala i pěstovaná tělesnost – krása nových lidí spočívala i ve fyzické vyspělosti a 

symetričnosti. Dokladem je leckterý propagandistický plakát z 50. let zachycující (dobře 

stavěné, svalnaté) dělníky při práci či vojáky střežící vlast. 

Vlastně si myslím, že jako adekvátnější rámování práce věnované Emilu 

Zátopkovi coby NSČ se nabízí koncept biopolitiky Michela Foucaulta. Jeho 

prostřednictvím lze zkoumat Zátopkovu individuální sebedisciplinaci prostřednictvím 

anatomo-politiky lidského těla, jak ji Foucault prezentoval v publikaci Dohlížet a trestat 

či později shrnul v knize Vůle k vědění. Ze snahy postihnout pěstování a rozvíjení 

„strojových“ vlastností jedincova těla lze následně usuzovat na tělesné ale i osobnostní 

kvality aktérů reprezentujících ve své době komunistický projekt lepšího světa. Zátopek 

by se tímto posunul blíže těžišti práce. Takový výzkum by však vyžadoval poněkud jiné 

tázání, notabene vycházející za hranice badatelského území vykolíkovaného dosavadní 

tvorbou reprezentovanou knihami Denisy Nečasové – možná i na tomto místě tak opět 

narážíme na jistou závislost předkládaného textu na (její) předcházející produkci. 

Zmíněné komentáře však nechtějí upírat význam diplomové práci Jana Švehly. 

Jejich účelem je spíše poukázat na nevytěžený potenciál zajímavého diplomového 

tématu. A jelikož si uvědomuji, že sepisovat kvalifikační práci za časů koronaviru není 

snadné, doporučuji práci k úspěšné obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

Koneckonců Jan Švehla se pokusil o intelektuálně náročnější výstup. A to je třeba ocenit. 

 

 

V Praze dne 7. června 2021                        doc. PhDr. Jan Randák, Ph. D. 


