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Předložená

práce se zabývá jednou etapou v dějinách Pražského jara 1968, jež stála dosud ve

stínu zájmu historiků,

soustřeďujících

svou pozornost na prvních osm měsíců tohoto

dějinného fenoménu. Věnuje se jeho poinvazní etapě, »obnovení pořádku«, normalizací KSČ

a čs.

společnosti

a jejich návratu k normám platným v

sovětských

politických režimech. Jedná

se o téma, jež vyvolává mnoho otázek, např. o postojích československého vedení a jmenovitě
G. Husáka, o jejich podílu na drsném vyústění normalizace, o tom, zda nebyla možná
snesitelnější

alternativa normalizační politiky, jakási obdoba kádárizace, kdy by po represi

následovalo

usmíření

s vlastní

společností

a pokračování v umírněných reformách.

Autor se zabývá počáteční fází normalizace s důrazem na děje v nejvyšší mocenské
elitě

v období března -

května

1969. Jedná se vlastně o první tak důkladné monografické

zpracování tohoto tématu v české historiografii (po záslužné Madryho studii z roku 1994, jejíž
zaměření

i pramenná základna byly užší) a je třeba ji přivítat jako významný počin. Autor se

svého úkolu zhostil na vysoké odborné úrovni. Jeho práce je nadto i stylisticky zdařilá a

čtivě

psaná.
Založil ji na velmi široké pramenné základně - využil především sbírky
počátkem

k

90. let vládní komisí pro analýzu událostí let 1967 - 1970 a ediční řady Prameny

dějinám československé

svazků

shromážděné

a garant této

krize v letech 1967 - 1970, což vítám jako editorka několika

ediční řady.

Autor sleduje zvolené téma do nejmenšího detailu a dokáže

z často podružných pramenů vytěžit zajímavé a přínosné informace, potvrzující některé
hypotézy (viz zahraniční tisk a zprávy o událostech v Československu, např. k hokejovým
bouřím

a podílu Státní bezpečnosti na nich). Je jen škoda, že svou pramennou základnu

nedoplnil i přímým studiem v klíčových fondech - v Archivu ÚV KSČ, uloženém v pražském
Národním archivu (v úvahu by přicházely zejména fondy Předsednictvo ÚV KSČ, Výkonný
výbor PÚV KSČ a osobní fondy A. Dubček a G. Husák). Mohl se tak vyvarovat některých
nepřesností ve svém líčení (namátkou uvádím autorovy úvahy o programu zasedání ÚV KSČ
připravovaného

na duben 1969, jež se mělo mj . zabývat Pillerovou zprávou o politických

procesech po roce 1948 a přijetím zákonů o socialistickém podniku).
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Je však více než zřejmé a i autor na to ve své práci upozorňuje, že stále existuje mnoho
bílých míst.
době

Stěží

lze očekávat, že by je osvětlily materiály domácí provenience. V dohledné

je nezaplní ani

sovětské

prameny vzhledem k tomu, jak pomalu a neúplně se otevírají

moskevské archivy uchovávající dokumenty ÚV KSSS - z vlastní zkušenosti jsem zjistila, že
vše, z čeho je patrný sovětský nátlak na vedení KSČ, stále zůstává neodtajněno, tedy i
písemnosti vztahující se k nástupu Gustáva Husáka do nejvyšší stranické funkce. Mnohé tak
zůstává

v

rovině

spekulací aje rekonstruováno jen na základě

je těchto omezení vědom a
Práce je přehledně

většinou

na tuto

rozčleněna

»nepřímých důkazů«

- autor si

skutečnost upozorňuje.

do devíti kapitol.

Začíná stručným

úvodem do

problematiky - od ledna 1968 do ledna 1969. Autor vidí československý rok 1968 jako pokus
o socialismus s lidskou tváří. Je to však spíše novinářský slogan než výstižná charakteristika
roku 1968. Autor vůbec poměrně

neurčitě hovoří

o reformách, reformátorech »polednové

politice«, aniž by explicitně definoval, co pod těmito pojmy rozumí a zda vidí jako hlavní rys
polednové politiky reformní pokus rozvíjený KSČ nebo snahy československé společnosti
osvobodit se od totalitního systému a

směřovat

ke

standardům

obvyklým v pluralitní

demokracii, jež pro Moskvu a její spojence představovaly »kontrarevoluci«.
Počátky

normalizace autor spojuje s podpisem moskevského protokolu a výstižné

popisuje první kroky činěné již Dubčekovým vedením na cestě k »obnovení pořádku« .
Hodnotí je s patřičným kritickým odstupem, když poukazuje na neschopnost po srpnové
politické elity využít určitého prostoru, který zbýval i po podpisu kapitulačního aktu 26. srpna,
k prosazení některých ústupků ze strany Moskvy.
nabízely zejména v souvislosti s dohodou o

Dubček zmařil

dočasném

nabízené šance, jež se

pobytu sovětských vojsk na území

ČSSR. Znamenalo to definitivní ústup reformní politiky, stvrzený v březnu 1969 návrhem

taktického postupu, v

němž

se

dospělo

až ke zpochybnění základního dokumentu reformního

projektu československých komunistů, Akčního programu KSČ. Autor využívá řady nedávno
zpřístupněných dokumentů

ajeho

líčení

tohoto období, předehry dubnového zvratu, je nové a

objevné.
Nové poznatky přináší i při popisu tzv. hokejových bouří a poměrně přesvědčivě
dokládá účast

sovětských diplomatů

a Státní bezpečnosti na jejich zorganizování. Od nich

vedla přímá cesta k sesazení A. Dubčeka z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ. Autor detailně
rekonstruuje postupy a

děje

s tímto zvratem spojené i obtížné hledání nového muže,

masivního nátlaku sovětské strany, vykonávaného A.

Grečkem

včetně

a V. Semjonovem

v Československu, kombinovaného s četnými aktivitami konzervativního křídla v KSČ. Autor
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vyzdvihuje úlohu V.

Biľaka

ve výměně prvních tajemníků - byla

skutečně

nezpochybnitelná

(podotkla bych k tomu, že i nově zpřístupněné dokumenty z moskevských archivů potvrzují
roli

Biľaka j ako

jakéhosi

sovětského

místodržícího, upřednostňujícího

sovětské

zájmy v

čs.

politice). Dokládá, proč se novým stranickým šéfem stal právě G. Husák a nikoli O. Černík či
L. Štrougal, kteří také připadali v úvahu. Přestože jsou tyto události doloženy prameny více

než

skoupě,

dokázal se autor s tímto nedostatkem zdárně vyrovnat a poskytnout čtenáři jejich

ucelený a konzistentní popis.
Sleduje i bezprostřední reakci domácí a zahraniční veřejnosti na nástup Husáka do

čela

KSČ 17. dubna 1969 a první kroky nového prvního tajemníka ÚV KSČ, zejména formulování

nové koncepce normalizace. Postup byl z hlediska konzervativních sil i Moskvy poměrně
pozvolný. Husákova taktika byla založena na tom, že je třeba nejprve přesvědčit veřejnost, že
zemi

skutečně

k tomu i

hrozila »kontrarevoluce«, a teprve pak přistoupit k tvrdším opatřením. Vedla ho

skutečnost,

že nedržel moc zcela ve svých rukách. Autor se zamýšlí i nad otázkou,

zda existovala možnost alternativy, zdali se Husák neujímal své funkce s tím, že bude
realizovat přeci jenom umírněnější politiku. Husák při svých nepochybných schopnostech a
politickém nadání mohl být pro
věrohodně vysvětluje proč

Sověty

nesnadným partnerem, ale nestal se jím. Autor

- podílela se na tom Husákova krajně nejistá pozice, daná tím, že

nový první tajemník ÚV KSČ neměl významnější opory ve stranickém aparátu v Praze, a
proto se tím více opíralo Moskvu a o to více jí musel ustupovat. Spojencem z nutnosti se pro
něj

stal i konzervativní Biľak, nad nímž

Sověti

drželi ochrannou ruku a to musel respektovat i

Husák. Tím hlavním faktorem však byla nesmírná chtivost moci, jejímuž udržení Husák
podřídil

vše. Autor své líčení dovádí až do

září

1969, jež srpnové invazi přiznalo legitimitu a

uznalo ji za akt »internacionální pomoci«. Přineslo i první analýzu vývoje v Československu
po lednu 1968.

Učinilo

tak definitivní tečku za reformním pokusem z předešlého roku a

otevíralo tím cestu široké perzekuci všech svých odpůrců.
Uvedená práce splňuje všechny nároky kladené na disertační práci a doporučuji ji
k

obhajobě.

V Praze 19. května 2008

Mgr. Jitka V o n d r o v á, Ph.D.
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