Oponentský posudok na dizertačnú prácu

Zdeněk Doskočil:

Dizertačná

Duben 1969. Anatomie jednoho mocenského zvratu

prácaje venovaná detailnému rozboru relatívne krátkeho

časového

obdobia v

najnovším dejinách Československa, zhruba od konca marca do konca mája 1969,
a mocenskému zvratu, ku ktorému prišlo na aprílovom zasadnutí ÚV KSČ. Ide
o problematiku, ktorá už bola vo viacerých prácach z roznych pohl'adov a roznym sposobom
riešená, nie však až do takej hl'bky, akú by si pre svoju závažnost' zrejme zaslúžila. Aj z toho
vyplýva autorovo úsilie podat' "anatómiu" tohto zásadného mocenského zvratu, ktorý svojím
dosahom predurčil vývoj v nasledujúcich dvadsiatich rokoch, íst' "pod kožu" doteraz
známemu

stupňu

poznania a prispiet' ku komplexnejšiemu poznaniu tohto

kl'účového

momentu v najnovších československých dejinách. Práca je členená do 9 kapitol, z toho
jadrom práce, ako autor pripomía, sú kapitoly 3 - 8. Prvé dve kapitoly tvorí akýsi vstup do
problematiky a sú v zásade založené na existujúcej literatúre (to je vhodné riešenie), záverečná
kapitola je stručným nástinom budúceho politického vývoja od konca máj a 1969 vrátane
dosledkov, ktoré to prinášalo.
Autor vychádzal pri koncipovaní svojem práce zo širokého okruhu doposial' publikovaných
prác,

čo

mu vytváralo viac ako solídnu základňu pre "hl'bkové ponorenie sa" do vlastnej

poblematiky. K existujúcej literatúre pristupoval kriticky, zvažoval jej prínosnost' i rozne
obmedzenia, ktoré sa v nej prejavujú. Za adekvátne napr. považujem, že prekonáva pohl'ad na
poaugustový vývoj (vrátane ním sledovaného obdobia jari 1969) len ako na výsledok
stretávania sa reformne orientovaných politikova konzervatívcov, podporovaných Moskvou,
a presvedčivo dokumentuje, že viacerí reformátori svojím prístupom prispeli k
politike. Základom historickej páce, a o

dizertačnej

normalizačnej

práci to platí dvojnásobne, je pochopitel'ne

skúmanie povodných archívnych materiálov; z tohto pohl'adu mal autor málokedy sa
vyskytujúcu výhodu ich dostupnosti. K dispozícii je široké spektrum publikovaných prameňov
k vnútorným i medzinárodným aspektom vývoja, hoci ako autor upozorňuje (a to je všeobecne
známe), s materiálmi sovietskej provedience je to viac ako problematické; to je ovšem realita
a s tým sa nedá momentálne nič robit'.

Najvačšou

výhodou pre autora je dostupnost' Zbierky
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komisie vlády ČSFR pre analýzu udalostí rokov 1967 - 1970, uložené v ÚSD A V ČR. Ide
o celkom netypickú situáciu, kedy autor práce viac-menej nepotrebuje íst' do "klasického"
archívu, pretože to už

zaňho

urobili iní, a on može využívat' výsledky ich práce v tom zmysle,

že potrebné dokumenty sú už vyhl'adané a bezprostredne dostupné. Takéto vyjadrenie
v žiadnom prípade nie je myslené ako kritika, pretože by bolo absurdné, keby túto možnost'
autor nevyužil a robil to, čo už je urobené. Reálne existujúci stav mu umožnil bezprostredne sa
sústredit' na využitie dostupnej literatúry, publikovaných prameňov a celej šírky spomínanej

Zbierky. Ocenenie si zaslúži široký okruh využitej periodickej

tlače .

Metodický postup, zvolený autorom, považujem za adekvátny a vzhl'adom k skúmanej
problematike za optimálny. Jednotlivé kapitoly sú logicky štrukturované, svojím
koncipovaním a materiálovým podložením po sobí hodnoverne,

čitatel'a

doslova vt'ahujú do

zákulisia vtedajšieho politického diania, diplomatických čachrova dramatickej situácie,
v kterej sa spoločnost' nachádzala. Výrazným prínosom práce je práve

skutočnosť,

že sa

neobmedzuje len na politický zápas v mocenskej elite, eventuálne na medzinárodnopolitické
súvislosti s dorazom na postup sovietskeho vedenia, ale venuje potrebnú pozornosť aj vývoju
vnútri

(českej) spoločnosti.

Výsledkom autorovho úsilia (nepochybne je potrebné

oceniť

aj

posobenie vedúceho práce prof. Rychlíka) je kvalitná práca, podrobný, doslova detailný
rozbor cesty k mocenskému zvratu v apríli 1969. Práci t'ažko
presvedčivá,

materiálovo viac ako

dostatočne

niečo vyčítať,

je prehl'adná,

zdokumentovaná. Autor si je pritom vedomý,

a dáva to aj najavo, že nie všetko je celkomjasné a jednoznačné,

či

už preto, že nie sú

k dispozícii potrebné dokumenty alebo preto, že určité momenty sú zrejme zaznamenané len
v mysliach vtedajších aktérov; niektorí z nich nechcú alebo už nemožu prehovoriť. O tom, že
predložená práca je kvalitná, svedčí aj početné pozitívne ohlasy na jej knižné vydania z roku
2006.
K predloženej práci nemám výraznejšie pripomienky, hoci pri prácach tohto druhu sa
zrejme vždy bude zvažovat',

čo

by tam ešte mohlo a malo

byť.

Je to však individuálne

a celkové vel'mi pozitívne hodnotenie to neovplyvňuje; pre prácu tohto druhu je to viac ako
postačujúce.

Možno by predsa len bolo žiaduce o niečo viac posilniť "československý

rozmer", tzn. o trochu viac sa venovat' aj slovenským reáliam, hoci chápem autorov prístup.
Zišlo by sa napr. spomenúť určitý pendant konkrétneho momentu vývoja v českých
a slovenských pomeroch, konkrétne v tom, že kecl' sa stručne spomína posobenie

2

ultraradikálov v českých krajinách (Jodas, Famíra atď.), mohla by sa uviest' aj aktivita tzv.
komunistov - internacionalistov na Slovensku, ktorí prvý raz verejne vystúpili v Kovarciach
(okr.

Topolčany)

v decembri 1968. Stál za nimi Bil'ak (prostredníctvom Jána Janíka a ďalších)

a Husák ako 1. tajomník ÚV KSS s ním muselo tom rokovat' (tak mu to uložilo Predsedníctvo
ÚV KSS), hoci Bil'ak v tom čase nebol ani členom ÚV KSS. Autor uvádza, že využil záznamy
rozhovorov, uložených v ÚSD; stálo by za úvahu využit' možnost' rozhovoru napr. s Petrom
Colotkom, ktorý bol Husákovi dost' blízky, a podiel'al sa na "personálnych rošádach" tak na
začiatku

roka 1969, tak pri odchode Dubčeka ajeho "umiestnení" do funkcie predsedu

Federálneho zhromaždenia. Colotka žije v Bratislave a z vlastnej skúsenosti viem, že je
ochotný pohovorit' si, a to celkom triezvym sposobom. Nie je to nevyhnutné, no na škodu veci
by to rozhodne nebolo.
Autor dizertačnej práce predložil vel'mi kvalitný výsledok svojho úsilia. Preukázal
schopnost' pracovat' s historickým materiálom, analyovat' a hodnotit' fakta, sledovat' súvislosti,
dospievat' k vlastným stanoviskám a zrozumitel'ne ich formulovat'; potvrdil to aj viacerými
čiastkovými

výstupmi. Prácaje písana čitatel'nýmjazykom,je prínosná, zaujímavá

a sposobom podania prítažlivá. Podl'a mojho názoru práca nielen spÍňa, ale v niektorých
aspektoch aj

prekračuje

požiadavky, kladené na práce tohto druhu. Autora pokladám

pracovníka, ktorý sa už doterajším posobením kvalifikoval za platného
Odporúčam,

aby PhDr. Z.

Doskočilovi

bola po

úspečnej

člena

historickej obce.

obhajobe práce Duben 1969.

Anatomie jednoho mocenského zvratu udelená vedecko akademická hodnost' "philosophiae
doctor" (PhD.) v príslušnom vednom odbore.

'"

ff7~
Bratislava, 20. mája 2008.

Doc. PhDr. Jan Pešek, DrSc.
Historický ústav SAV, Bratislava

3

