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Posudek školitele 

 

Sociální inženýrství patří k základním charakteristikám většiny známých utopií. Platí to i pro 

jejich krvavé, totalitní varianty. V nich bylo uplatňováno přesvědčení, že lidskou společnost je 

nejen možné, ale ve jménu vznešených idejí také prospěšné přetvářet. Vedle budování „nové“ 

„lepší“ společnosti tak totalitní režimy snily o vytvoření „nového“ lepšího člověka. K tomu 

využívaly, v závislosti na konkrétním typu totalitní moci, pestrou směs nástrojů od eugeniky, 

přes punitivní prostředky až po využití propagandy a pozitivních stereotypů. Jak přesně takový 

„boj“ o „nového“ člověka vypadal v podmínkách socialistického Československa, se autor 

pokusil zjistit na příkladu významného, avšak kontroverzního poválečného běžce Emila 

Zátopka. 

Po standardním úvodu práce, v němž je obsaženo vše náležité (cíle, výzkumné otázky, 

struktura práce, prameny, užitá metodologie), začlenil autor dvě kapitoly, kde pojmově i 

obsahově vyjasňuje své pojetí konceptu „nového člověka“. Ten je – jako úderník, jako 

socialistický hrdina přímým protikladem „bývalých“ lidí – třídních nepřátel, nepřátel strany a 

lidu. Souhlasím s autorovým poznatkem, že přestože režim pěstoval především kult hrdiny 

práce, byl sport další významnou oblastí, v nichž režim své hrdiny vytvářel a nalézal. Ztotožňuji 

se také s autorovým závěrem, že koncept nového socialistického člověka se zrodil v Sovětském 

svazu a v případě Československa šlo především o ideologický import. Zde by jistě bylo možné 

na druhou stranu pracovat více komparativně: podmínky v Československu byly přece jenom 

kulturně a sociálně odlišně. 

Autor svůj výzkum koncipoval velmi široce, a je otázkou pro diskuzi, zdá je to ještě 

práce o obrazu Emila Zátopka, nebo širší výzkum „nového socialistického člověka“ s rozsáhlým 

exkurzem k Emilu Zátopkovi. Až do s. 55 (tedy, tedy přes polovinu práce) se autor Zátopkem 

vlastně primárně vůbec nezabývá, a Zátopkovo jméno se objevuje sporadicky v několika 

poznámkách. Vlastní analýze Zátopkova obrazu na základě dobových pramenů je věnována 

pouze asi 1/3 práce. Rozumím autorově snaze o širší konceptuální východiska, není však přece 

jen již narušena její celková vyváženost a proporčnost, zvláště když je autor v první polovině 

své práce přece jenom poměrně závislý na sekundární literatuře? 



Za hlavní badatelskou metodu zvolil autor diskurzivní analýzu. V práci ji ovšem autor 

ve skutečnosti uplatňuje spíše volně. Ostatně užití této metody by si podle mého názoru 

vyžádalo přece jenom systematičtější, promyšlenější a skutečně reprezentativní výběr 

pramenů. V práci mi chybí jasnější definovaní řady pojmů, s nimiž autor běžně pracuje: 

propagandy, ideologie, hrdiny (pokud jsem to pochopil, nechápe jej ve smyslu archetypálním). 

Osobně se neztotožňuji s autorovým pojetím socialismu jako sui generis modernity: 

tváří v tvář ekonomickému, politickému, kulturnímu, geopolitickému a morálnímu regresu, 

které nový režim přinesl, ztrácí tento pojem jakýkoliv uchopitelný obsah; podobně nepatřičně, 

mi vyznívá využití Grosova konceptu stalinského Sovětského svazu, jako Gesamtkunstwerk. V 

žádném případě však autorovi takovýto přístup – který je v souladu z výzkumy Pullmannovými 

a Kolářovými – nevytýkám. 

Jan Švehla si za svoji diplomovou práci zvolil téma nelehké, které by možná více slušelo 

práci doktorské. Je to však práce, která se snaží vidět „za“ událostní dějiny, plná otázek, 

přemýšlivá. Cením si také, že autor nakonec, až na drobné prohřešky, svůj text „uhladil“ a 

zvládl i po stylistické  stránce. Práce splňuje a přesahuje všechny požadavky kladené na 

diplomovou práci. Celkově bych nejraději práci hodnotil výborně až velmi dobře, poněvadž to 

však není možné, hodnotím práci „výborně“. 

V Praze 8. 6. 2021, prof. Ivan Šedivý 


