Školitelský posudek
Zdeněk Doskočil: Duben 1969. Anatomiejednoho mocenského zvratu. Doplněk Brno - Ústav
pro soudobé dějiny AV ČR Praha 2006,414 s. plus fotografická příloha. Předloženo jako
doktorská disertační práce pro přiznání titulu PhD.

Práce Zdeňka Doskočila je přepracovanou a podstatně rozšířenou verzí jeho rigorózní práce
Mocenský zvrat v Československu v dubnu 1969. Příčiny, průběh, ohlasy. (Rigorózní práce,
strojopis, Univerzita Karlova Praze - Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, Praha 2005).
Oproti původnímu textu jsou doplněny především pasáže o specifickém vývoji na Slovensku
a podstatně je rozšířena také pramenná základna celé práce. Mnohem více místa také autor
věnoval vojenským a mezinárodně-politickým aspektům krize v Československu. Autor
rozšířil

výklad o popis politického vývoje od srpna 1968 do března 1969.

krátké,

nicméně

Těžištěm

práce je

velmi významné období našich novodobých dějin, totiž nástup Gustáva

Husáka do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ a první měsíce normalizace.
Problematice počátku normalizace se česká a slovenská historiografie sice po roce
1989 již věnovala (viz např. V. Mencl a kol:

československo

roku 1968, 2. díl.

Počátky

normalizace, Praha 1993), avšak práce Zdeňka Doskočila poprvé podává skutečně hluboký a
detailní rozbor událostí prvních devíti měsíců roku 1969, do zasedání ÚV KSČ v září, které
odstartovalo masovou čistku v KSČ.
Doskočil se zabývá na prvním místě bojem mezi mocenskými elitami ve vedení KSČ.

Analyzuje jednotlivé skupiny v ÚV KSČ i ve straně jako celku od dogmatiků (včetně
ultralevé skupinu z tzv. Levé fronty)
kapitole (s. 20-42) podává

stručný

přes

centristy až k reformnímu proudu. Práce v první

vývoj od srpnové okupace do Palachovy smrti v lednu

1969 a ukazuje, že po srpnová politika Alexandra
ani nemohla být
straně chtěl

úspěšná. Dubček

zachránit

část

Dubčeka

se pokoušel o

reforem a vyjít tak

řešení

a jeho vedení nejellŽe nebyla, ale
neboť

na jedné

obyvatelstva, ale

současně

kvadratury kruhu,

vstříc požadavkům

ustupoval tlaku ·Moskvy, která naléhala na jejich úplné
měsíců

týkající se prvních

roku 1969 (s. 44-95)

postavením reformních si za

Dubčekovými

jasně

odstranění.

ukazuje, jak

Text druhé kapitoly,

současně

se slábnoucím

zády vyrostla nová frakce, která z dogmatických

pozic naléhala od listopadového pléna ÚV KSČ 1968 na odstranění "pravicových sil". Po
protisovětských

nepokojích v březnu

1969 spojených s vítězstvím

československého

hokejového týmu nad SSSR, jejichž pozadí je detailně rozebíráno ve třetí kapitola (s. 97-112),
ztratila Moskva v Dubčeka

důvěru

a naléhala na jeho

hrozila novým vojenským zásahem,
realizaci
se

Brežněv

ve

skutečnosti vážně

Moskvě podařilo

vyhrožovali

byť

podle

výměnu. Sovětská

Doskočila

šlo jen o planou hrozbu, o jejíž

vedení vojenským

převratem.

československé důstojníky, kteří

Pátá kapitola s příznačným názvem

"Hledání nového muže" (s. 150-210) podává výklad o tom,
právě

zároveň

neuvažoval (kapitola IV, s. 115-148). Důležité bylo, že

získat na svou stranu i vysoké

Dubčekovu

generalita

proč

si nakonec Moskva vybrala

Gustáva Husáka. Autor ukazuje, jak Gustáv Husák dokázal získat na svou stranu tzv.

realisty, tj. centristy a

umírněné

reformátory

tvořící

členy

pragmatické kolísavé

jak

v předsednictvu, tak i v ÚV a postavit je spolu s dogmatiky proti reformistům. Husákovou
výhodou byla jeho
v

českých

poměrně

silná pozice na Slovensku, kde mohl mnohem

zemích využít svých zásluh o vznik federativního

úspěšněji

než

uspořádání. Neméně důležité

ovšem bylo, že se za Husákovu kandidaturu na zasedání ÚV KSČ 17. dubna 1969 postavil
Milan HUbl. I pro
jako politický

řadu reformistů

vězeň

byl Husák "menším zlem",

z padesátých let

nepřipustí

neboť

panovala

představa,

politické procesy. Nedílnou

Husákova vzestupu byla ovšem i nutnost zajistit si podporu Moskvy, což se mu
podařilo

na

schůzce

mukačevských

s Brežněvem 13. dubna 1969 v Mukačevu.

jednání neznáme:

můžeme

Doskočil

Vzostupy a pády, Bratislava 1991, s. 124). Podle

Doskočila

součástí

definitivně

konstatuje, že obsah

se opírat jen o vlastní Husákovu

poskytnutou historikovi Viliamu Plevzovi, podle které šlo o odvolání

že

Dubčeka

je ovšem více než

výpověď

(V. Plevza:
zřejmé,

že
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v Mukačevu musel Husák

přistoupit

na

řadu

Břežněvových

dalších

minimálně

podmínek,

v tom smyslu, že obnoví vedoucí úlohu KSČ a obnoví socialistický systém v tradičním
moskevském pojetí.
Autor práci si

samozřejmě uvědomil

rozhodující roli SSSR při mocenském převratu ze

17. dubna 1969. Dochází k názoru, že práce Husák byl pro Moskvu ideálním kandidátem pro
funkci prvního tajemníka ÚV KSČ. Z doby druhé světové války měl aureolu odbojáře a
z padesátých let politického

vězně.

Naproti tomu v českém

nestál za ním žádný klan ani zájmová skupina, což jej
na

sovětské podpoře. Současně

schopnosti, což se nedalo
o kterých se
nepochybně

svými

činy

vzdělaný

v mnohem vyšší
měl

a inteligentní a

podporu a

míře

závislým

vysoké

organizační

či

Alois Indra,

jako o "blbcích, na které se nedá spoléhat." Tento

správný. Vyvrací také

tradiční představu

závěr

j

o husákovi jako "menším zlu", který

brání "většímu zlu", tedy vládě Bil'aka a spol.
si všímá

podrobně

i reakci

občanské společnosti

na vývoj na

jaře

1969,

pak na dubnové plénum a Husákův nástup (kap. VI., s. 212-230 a kap. VII., s. 232postupně

271).

Ukazuje, jak se sílící cenzurou odpor

Přesto

Husák založil svou koncepci na návratu k

kontrole

činilo

o krajních dogmaticích, jakými byli Vasil Bil'ak

Brežněv vyjádřil

Doskočil
především

říci

byl Husák

prostředí neměl větší

veřejného

slábl, s čímž Husák

"osvědčeným

života stranickým aparátem a k úplné

předem počítal.

jistotám", tj. k naprosté

podřízenosti

SSSR (kap. VIII, s.

273-325). Že tato koncepce nebude občanstvem přijata s velkým pochopením, s tím Husák
počítal předem

vzedmutím
okupací.
podobě

a byl proto

občanské

Těch

připraven

v případě

neposlušnosti byly demonstrace

potřeby

prosadit ji silou. Posledním

při příležitosti

však nakonec využil Husák k faktickému vyhlášení

zákonného

opatření č.

výročí

srpnové

výjimečného

stavu v

prvního

99/1969 Sb. a k odmítnutí lednové politiky jako celku a k

prosazení kusu na masovou čistku (kap. IX, s. 327-348).
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Znalost
podrobně

pramenů

a literatury je v Doskočilově práce na vysoké úrovni. Autor velmi

analyzoval dobový tisk, na jehož vývoji také ukazuje postupné

opětné zavádění

cenzury. Kniha obsahuje rovněž cenné přílohy, jako např. složení vrcholných orgánů ÚV
KSČ (s. 384-387), nebo dobové fotografie a básně (s. 388-402), jakož i fotodokumentaci.

Práce

splňuje

požadavky kladené na

disertační

doktorskou práci a proto ji

doporučuji

k přijetí.

V Praze, 11. února 2008
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