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Nástin tématu: 

 

 Nedemokratické formy vlády se v praxi vyskytují poměrně často a různé 

nedemokratické režimy tvořily a tvoří nepřehlédnutelnou část ze všech států světa 

a tento stav můžeme předpokládat i do budoucna. Samozřejmě, že jsem si vědom 

podstatných rozdílů mezi jednotlivými typy nedemokratických zřízení, a proto 

považuji za nutné věnovat se v první části diplomové práce teoretickému 

vymezení nedemokratických systémů. 

 

 Diplomovou práci mám v úmyslu rozdělit na dvě hlavní části a jak už 

jsem zmínil, první část bude věnována teorii nedemokratických režimů v moderní 

době, mezi kterými se vyskytují velmi viditelné odlišnosti, které je nutné zachytit. 

Nejzásadnější bude nutnost odlišit totalitní a autoritářské systémy a posléze, 

zejména v případě režimů autoritářských, provést jejich podrobnou typologizaci. 

Samozřejmě nelze vynechat ani teorie tzv. posttotalitních režimů, kterým se zde 

musím též věnovat, a kterým zde bude vyhrazen dostatečný prostor.  

 

 Toto teoretické vymezení mi bude nápomocné při psaní druhé hlavní části 

této práce, která bude zasvěcena případové studii nedemokratického systému 

Československa během období tzv. normalizace. V této části bych se chtěl 

věnovat způsobu výkonu moci komunistického režimu. Velmi významné bude 

správně vyhledat signifikantní atributy uspořádání „normalizačního“ 

Československa a popřípadě zaznamenat jejich vývoj v poměrně dlouhém procesu 

normalizace, s jejichž využitím bych chtěl zachytit i vývoj státu jako celku 

v tomto období, ale hlavně pokusit se, díky nim, přiřadit Československo 

v období normalizace k určitému typu nedemokratického režimu, a zjistit tak, kde 

se nacházelo na pomyslné škále od totalitarismu k demokracii. 

 

 Na závěr diplomové práce bych se rád věnoval hodnocení užitečnosti 

teoretických konceptů nedemokratických forem vlády v aplikaci na konkrétní 

případovou studii Československa v závěrečné fázi komunistické diktatury, kdy 
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se dá zvláště předpokládat, že během tohoto poměrně dlouhého období mohly 

komunistický režim a společnost procházet mnoha změnami a nebýt tak 

zakonzervovány v jedné konkrétní podobě. 

 

 Zajímavostí je, že téma této diplomové práce není pouhou minulostí, 

zaprášenou etapu našich dějin. Naopak ožívá, zvláště ve spojitosti se zahájením 

činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů 1. února 2008, který by měl, mimo 

jiné, zkoumat i míru nedemokratičnosti komunistické diktatury v období 

normalizace. Tato událost sebou strhla i vlnu diskusí o této problematice a 

nezůstalo jen u výměny názorů; například ČSSD se odhodlala k žalobě 

k Ústavnímu soudu zabývající se otázkou ústavnosti zákona o Ústavu pro studium 

totalitních režimů. Zaprvé tak zde můžeme pozorovat jisté rozdělení naší 

společnosti a zadruhé zde můžeme stále vidět určitý deficit ve vyrovnání se 

s našimi nedávnými dějinami, tedy s komunistickou érou. Každopádně lze 

konstatovat, že toto téma je nadále aktuální a živé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předběžná osnova práce: 

 

1. Úvod, nastínění diplomové práce a metodologie 

2. Teoretické rozdělení autoritářských a totalitních režimů a jejich typologie 

3. Použití teoretického aparátu na případovou studii nedemokratického 

 Československa během období tzv. normalizace 

4. Závěrečné zhodnocení výsledků diplomové práce a vhodnosti použitých 

 teoretických koncepcí 
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1. Úvod 

 

 Nedemokratické formy vlády se v praxi vyskytují poměrně často a různé 

nedemokratické režimy tvořily a tvoří nepřehlédnutelnou část ze všech států světa 

a tento stav můžeme předpokládat i do budoucna. Samozřejmě, že jsem si vědom 

podstatných rozdílů mezi jednotlivými typy nedemokratických zřízení, a proto 

považuji za nutné věnovat se v první části diplomové práce teoretickému 

vymezení nedemokratických systémů. 

 

 Diplomovou práci nesoucí název „Normalizační“ Československo 

z hlediska teorie nedemokratických režimů rozdělím na dvě hlavní části a jak už 

jsem zmínil, první část bude věnována teorii nedemokratických režimů v moderní 

době, mezi kterými se vyskytují velmi zřetelné odlišnosti, jež je nutné zachytit. 

Nejzásadnější bude nutnost odlišit totalitární a autoritářské systémy a posléze, 

zejména v případě režimů autoritářských, provést jejich podrobnou typologizaci. 

Samozřejmě nelze vynechat ani teorie tzv. posttotalitárních režimů, kterým se zde 

musím též věnovat, a kterým vyhradím dostatečný prostor. Pro tuto část 

diplomové práce využiji poměrně rozsáhlého množství odborné literatury. Opírat 

se budu především o díla Otázka demokracie (1992) Vladimíra Čermáka zvláště 

v souvislosti s primordialitou a modernitou totalitarismu, Demokracie a 

Totalitarismus (1993) Raymonda Arona, Původ totalitarismu (1996) Hannah 

Arendtové, Totalitarian and Authoritarian Regimes (2000) Juana Josého Linze, 

sborník Totalitarismus (2005) editora Iva T. Budila, Teorie a praxe totalitních a 

autoritativních režimů (2004) Stanislava Balíka a Michala Kubáta, Mezi 

demokracií a totalitarismem (2007) Miroslava Nováka a samozřejmě i o další 

významná díla, které na tomto místě už nebudu explicitně jmenovat. 

 

 Teoretické vymezení mi bude nápomocné při psaní druhé hlavní části 

práce, která bude věnována případové studii nedemokratického systému 

Československa během období tzv. normalizace od konce šedesátých let do konce 

osmdesátých let dvacátého století. V této části se budu věnovat způsobu výkonu 

moci komunistického režimu. Velmi významné bude správně vyhledat 
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signifikantní atributy uspořádání „normalizačního“ Československa, kam lze 

zařadit například i takové věci jako je oblast kultury a umění, která o režimu 

dokáže prozradit opravdu mnohé, s jejichž pomocí bych chtěl zachytit vývoj státu 

jako celku v tomto období a tím se pokusit o přiřazení Československa během 

normalizace k určitému typu nedemokratického režimu, a zjistit tak, kde se 

nacházelo na pomyslné škále od totalitarismu k demokracii∗. I tuto část práce 

budu opírat o relevantní literaturu. Ať už se jedná o díla domácí provenience jako 

jsou knihy historika Karla Kaplana a mnohých jiných nebo o díla zahraničních 

autorů, kam lze zařadit například Systemy władzy państwowej Czechosłowacji i 

Czech (1998) Marka Bankowicze či Czechoslovakia 1918-88 (1991) Harolda 

Gordona Skillinga. Velkým přínosem by mohlo být i využití autentických 

dokumentů doby a názory či prožitky tehdejších aktérů z řad disentu. Za zmínku 

stojí hlavně dokumenty Charty 77 nebo Moc bezmocných (1990) Václava Havla.  

 

 Na závěr diplomové práce se budu věnovat hodnocení užitečnosti 

teoretických konceptů nedemokratických forem vlády v aplikaci na konkrétní 

případovou studii Československa v závěrečné fázi komunistické diktatury. 

 

 Shrnu-li to; struktura nastíněné diplomové práce je jasně daná. V první 

části dojde k deskriptivnímu vymezení nedemokratických forem vlády a jejich 

typologiím či klasifikacím, kdy začnu ideálním teoretickým modelem 

totalitarismu a pokračovat budu různými typy a druhy autoritářských, potažmo 

posttotalitárních, režimů. Tímto se přesunu k druhé části diplomové práce, ve 

které se pokusím zmíněnou teorii aplikovat na konkrétní případovou studii 

Československa během jeho „normalizačního“ období a zhodnotím její 

užitečnost. Musím ještě podotknout, že jsem si vědom, že zejména druhá část 

práce, tedy případová studie, se věnuje pouze těm nejzásadnějším věcem, znakům 

a událostem, které mi pomohly k základnímu hodnocení režimu. Hlubší analýza 
                                                 

∗ Autor tohoto textu si uvědomuje, že teoretický koncept protikladnosti pólů demokracie a 
totalitarismu není jediný možný, a může být dokonce i sporný, protože za ostrý protipól 
demokracie si můžeme stejně dobře dosadit anarchii nebo přírodní stav před vznikem lidské 
civilizace. Pro účel nastiňované práce však vycházejme ze škály ohraničené právě demokracií a 
totalitarismem. 
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by však potřebovala vymezit výraznější prostor například v práci mnohem většího 

rozsahu. 

 

 V tomto textu budu užívat výhradně anglosaského, tedy závorkového, 

způsobu odkazování. Pokud se uchýlím k případné poznámce pod čarou, tak 

z jediného důvodu, kterým je dotvoření určité myšlenky v textu, avšak 

zabudování tohoto rozšíření dané problematiky do odstavce by jej mohlo činit 

méně přehledným. Proto se chystám využívat poznámek pod čarou, abych dosáhl 

plynulejšího, přehlednějšího a srozumitelnějšího textu jako celku. 

 

 Důležité je, že téma mé diplomové práce není pouhou minulostí, 

zaprášenou etapou našich dějin. Naopak ožívá, zvláště ve spojitosti se zahájením 

činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů 1. února 2008, který by měl, mimo 

jiné, zkoumat i míru nedemokratičnosti komunistické diktatury v období 

normalizace. Událost sebou strhla i vlnu diskusí o této problematice a nezůstalo 

jen u výměny názorů; například ČSSD se odhodlala k žalobě k Ústavnímu soudu 

zabývající se otázkou ústavnosti zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů. 

Zaprvé zde můžeme pozorovat jisté rozdělení naší společnosti a zadruhé lze stále 

vidět určitý deficit ve vyrovnání se s našimi nedávnými dějinami, tedy 

s komunistickou érou. Každopádně lze konstatovat, že téma je nadále aktuální a 

živé, a právě zmíněná neuzavřenost tématu mě motivovala k sepsání 

představované diplomové práce. Dalším důvodem, který umocnil mé rozhodnutí o 

sepsaní práce s takovýmto zaměřením, byl i můj dlouhotrvající zájem o dotyčnou 

problematiku, jenž už dříve vyústil v bakalářskou práci podobného zaměření, ze 

které zde budu také částečně vycházet. 
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2. Teorie nedemokratických režimů 

2. 1. Totalitarismus1 

 

 Totalitarismus je politické uspořádání, ve kterém dochází k úplnému 

ovládnutí a kontrole člověka a společnosti, což je umožněno díky několika 

mocným prostředkům. Totalitarismus je dnes spojován spíše s moderními 

dějinami lidstva, i když to není názor jediný. Existují, a ne nevýznamní autoři, 

kteří spojují totalitarismus už s různými režimy v dřívějších lidských dějinách. Za 

všechny tedy jmenujme alespoň Edwarda Halletta Carra, Karla Raimunda 

Poppera, Jacoba Leiba Talmona, Vladimíra Čermáka, Alexandra Rüstowa či 

Franze Neumanna. 

 

Jako je dnes samotná demokracie brána a chápána za „ideální typ“, a 

existující, fungující liberální demokracie můžou být Dahlovými slovy 

považovány spíše za „polyarchie“ (vláda velkého množství, mnohovláda)2, tak i 

totalitarismus je konceptem ideáltypickým3, kterému se jednotlivé 

                                                 
1 Kapitola o totalitarismu, stejně jako následující kapitola o autoritarismu, je z části převzata z mé 
bakalářské práce Adler, T. (2007). Nedemokratický režim v Československu 1948 – 1989. Plzeň: 
FF ZČU. V textu jsem však provedl dílčí změny, korektury, rozšíření a významná doplnění.  
2 Blíže o teorii polyarchie viz Dahl, R. A. (1995). Demokracie a její kritici. Praha: Victoria 
Publishing. 
3 Pojem „ideální typ“ zavedl klasik společenských věd Max Weber, který ve svém díle 
Metodologie, sociologie a politika píše, že ideální typ „je získáván jednostranným stupňováním 
jednoho či několika hledisek a sloučením množství jednotlivých difúzních a diskrétních jevů, které 
se vyskytují tu více, tu méně, místy vůbec ne, a které se spolu s jednostranně zdůrazněnými 
hledisky spojují ve vnitřně jednotný myšlenkový obraz. Ve své pojmové čistotě se tento obraz nikde 
ve skutečnosti empiricky nevyskytuje, je to utopie, a pro historickou práci vyvstává úkol, aby 
v každém jednotlivém případě zjistila, jak se skutečnost onomu ideálnímu obrazu blíží či jak je mu 
vzdálena“ (Weber 1998: 44). Musíme si uvědomit, že ideáltypy se odlišují od obecných 
aristotelských pojmů a Weber je považuje za racionální utopie. Sice se opírají o skutečnost, avšak 
nejsou přísně realistické, a tak se jejich některé znaky nemusejí v praxi vyskytovat. 
Později s pojmem „ideální typ“ pracují, v kontextu s demokracií a totalitarismem, což je pro tuto 
práci důležité, další velikáni společenských věd – Raymond Aron a Giovanni Sartori. Miroslav 
Novák v této souvislosti konstatuje, že je rozdíl zda „totalitarismus“ chápeme jako aristotelský 
„obecný pojem“ či weberovský „ideální typ“. V prvním případě by skutečně existující 
totalitarismy musely obsahovat všechny jeho definiční znaky a v případě druhém nikoliv. Novák 
tak odkazuje na Aronovu myšlenku, že bychom neměli ztotožňovat pochopitelnost spojení (či 
výskytu) všech definičních prvků totalitarismu s nutností spojení (výskytu) všech jeho definičních 
prvků. Totalitarismus je tak spíše weberovský „ideální typ“ než aristotelský obecný pojem.  
Podobně to vidí i Giovanni Sartori, jenž se domnívá, že „totalitarismus“ a „demokracie“ jsou dva 
„pólové ideální typy“ na koncích kontinua a od žádného reálně existujícího režimu se nedá 
očekávat, že by byl čistě nebo úplně totalitární/demokratický, píše Novák (2007: 25) a ještě 
dodává, že „z logického hlediska je pojem „demokracie“ ve vztahu k pojmu „totalitarismus“ 
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nedemokratické režimy mohou různě blížit. Toto vše bude rozvinuto, a snad i 

objasněno, v následujícím textu, který by chtěl danou problematiku srozumitelně 

shrnout na relativně malém prostoru. Text má ještě za úkol ujasnit pojem 

totalitarismus. Není zrovna raritou situace, kdy je nějaký nedemokratický režim 

označen za totalitární4, i když je této úrovni vzdálen velice markantně. Toto se 

stává v mnoha podobách a v mnoha prostředích. Ať se jedná o obyčejné diskuse 

mezi lidmi, o špatně používané pojmy v žurnalistice či publicistice ba dokonce o 

zmatení ve společenských vědách, vždy mají tyto situace jedno společné, a tím je 

relativní častost tohoto fenoménu. 

 

2. 1. 1.Původ pojmu totalitarismus 

 

 Pojem totalitarismus měl poměrně zajímavou genezi. Balík a Kubát 

(2004: 21) připomínají jeho lingvistický základ, který pochází z latinského slova 

totus, případně totalis, znamenající slovo celý. Z toho lze už jen pocitově vnímat 

určité uspořádání, jehož ambicí bude zahrnout pod sebe vše – území, 

obyvatelstvo, stát, zkrátka celek, a tímto celkem komplexně a kompletně 

prostoupit.  

 

Termín totalitarismus je svým vznikem spjat s 20. stoletím. Jak píše Ivo 

Budil ve svém článku Ideologické zdroje moderního totalitarismu (2000), tento 

termín vzešel z debaty italských intelektuálů, kteří jím označovali nastupující 

Mussolliniho režim. Přídavné jméno totalitní (totalitární) prvně použil dne 12. 

května 1923 italský novinář, politik a přední odpůrce italského fašismu Giovanny 

Amendola v listu Il Mondo, když označil „Mussoliniho volební reformu za 

totalitní systém (sistema totalitaria)“ (Budil 2000: 158) a dále hovořil o totalitním 

duchu fašistického hnutí. Podstatné jméno totalitarismus bylo používáno od druhé 

poloviny roku 1923. Budil (2000: 159) mezi první lidi používající toto slovo řadí 

                                                                                                                                                 
kontrární (opačný), nikoli kontradiktorní (protikladný); je totiž mezi nimi možný např. 
„autoritarismus“ (Novák 2007: 26). 
4 Musím dát za pravdu Miroslavu Novákovi, který upřednostňuje užívání adjektiva „totalitární“ 
před adjektivem „totalitní“. „Slovo „totalitární“ odkazuje totiž na „totalitarismus“, zatímco 
„totalitní“ by mohlo evokovat pouze „totalitu“ v širokém slova smyslu“ (Novák 2007: 24). 
Rozhodl jsem se tedy v této práci systematicky používat adjektivum „totalitární“ a slovo 
„totalitní“ se bude objevovat jen v doslovných citacích a myšlenkách od ostatních autorů.  
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takové představitele italského veřejného života té doby, jako jsou Luigi Sturzo, 

Antonio Gramsci či Lelio Basso, který ho využil pod pseudonymem Prometeo 

Filodemo v listu La Rivolucione liberale 2. ledna 1924. Hans Maier k nim přidává 

i Luigiho Salvatorelliho a Giustina Fortunata. „Zanedlouho začali italští nepřátelé 

fašismu, hlavně G. Amendola, vztahovat výraz totalitní i na komunismus, když 

tvrdili, že fašismus a komunismus jsou totalitní reakcí na liberalismus a 

demokracii“ (Balík, Kubát 2004: 22). 

 

 Zde je tedy možné spatřit, že autorství tohoto pojmu je Benitu 

Mussolinimu připisováno mylně, i když je nezpochybnitelným faktem, že tohoto 

slova Mussolini užil při svém proslovu na čtvrtém kongresu Partito Nazionale dne 

22. června 1925, „když hovořil o „feronce volontá totalitaria“ (železné totální 

vůli) svého hnutí“ (Maier 1999: 21). Mussolini a fašisté tyto pojmy paradoxně 

přejali od svých nepřátel a už jako etablované je, především zásluhou hlavního 

ideologa fašismu Giovanniho Gentila, začali používat a změnili „jejich vnímání 

z negativního na pozitivní“ (Balík, Kubát 2004: 22). 

 

 „Pojmy „totální“, „totalitární“, „totalitarismus“ se tak staly bodem, 

v němž vykrystalizovaly pokusy o původní analýzu nových režimů a 

systémů…O něco později vyvinul Carl Schmitt na základě své analýzy nový pojem 

„totalitního státu“. Má „dialekticky“ vzejít z liberálního státu, tak jako tento 

vzešel ze státu absolutistického“ (Maier 1999: 21-22). 

 

2. 1. 2. Historicita totalitarismu 

 

Jak se lze dočíst v mnoha textech zabývajících se totalitarismem, jednou 

z hlavních debat týkajících se této problematiky je spor o jeho historicitu. 

 

Stanislav Balík a Jan Holzer (2005: 12) mezi takzvané „primordialisty“, 

tedy ty, kteří spatřují totalitární systémy dříve než v moderních lidských dějinách, 

řadí známá jména jako jsou Edward Hallett Carr, Karl Raimund Popper, Jacob 

Leib Talmon či Vladimír Čermák. Ivo Budil (2000: 162-163) k nim dále řadí 

Alexandra Rüstowa, Roberta Morrisona McIvera, Guglielma Ferrera, Pitirima 
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Sorokina, Franze Neumanna, Karla Wittfogela a dokonce i Alexandra 

von Humboldta. 

 

Na opačné straně barikády zastávají své pozice především Hannah 

Arendtová, Giovanni Sartori, Juan José Linz, Otto Stammer, Carl Joachim 

Friedrich, Zbigniew Kazimierz Brzezinski či Raymond Aron. Tato skupina vědců 

přichází s námitkou, která vytýká skupině první to, že se v dřívějších dějinách 

nevyskytovaly takové prostředky, které by umožňovaly „ovládat společnost a 

jednotlivého člověka úplně; byť jim k tomu vůle, chuť a nadšení nescházely“ 

(Balík, Holzer 2005: 13), a proto totalitarismus spojují až s moderní masovou 

společností. Až „tato společnost postrádá vnitřní vazby, třídní struktury, její 

členové žijí izolované (nikoli pospolité) životy. Pouze v takové společnosti pak 

mohou vládcové získat a použít potřebné nástroje k jejímu naprostému ovládnutí. 

Pouze v (post)moderním světě disponují vládcové s totalitními choutkami 

technickými nástroji, které jim umožňují proniknout do osobního, intimního života 

člověka a dělat si nárok na jeho plnou loajalitu, kterou si budou umět vynutit“ 

(Balík, Kubát 2004: 24). Budil (2000: 158) hovoří o jakémsi zlatém věku 

totalitarismu „probíhajícím přibližně mezi Mussoliniho nástupem k moci (1922) a 

Stalinovou smrtí (1953). Bylo to údobí, kdy totalitarismus nejen vynikal největším 

politickým a mocenským vlivem, ale kdy představoval i nepřehlédnutelnou 

ideologickou a kulturní sílu s mesianistickými aspiracemi, oslovující a inspirující 

činorodé jedince s vysokým intelektem a jistou morální integritou.“ 

 

Jak konstatují Balík s Holzerem, v dnešním diskurzu převažují 

„modernisté“ nad „primordialisty“. Jelikož se autor tohoto textu přiklání 

ke skupině modernistů, bude kladen důraz převážně na tyto autory. Proto bude 

na počátku stručně zmíněna primordialistická argumentace a někteří její autoři, 

abychom se poté mohli věnovat už jen modernistickému přístupu. 

 

V části o primordialistech by byl hřích nevyužít českého autora, který 

se svým významem v problematice totalitarismu sám nabízí. Je jím Vladimír 

Čermák s jeho dílem Otázka demokracie5. Jak již bylo zmíněno, Čermák 

                                                 
5 Především na tomto díle je vystavěna část i primordialitě totalitarismu.  
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posouvá totalitarismus dále než do doby moderní. Sám spatřuje vznik 

totalitarismu ve stejné době jako vznikaly první společenské řády. Pod pojem 

autokracie zařazuje orientální despocie, starověké a středověké městské tyrannis, 

absolutní monarchie, ale také novodobé diktatury a z nich především totalitární 

systémy, přičemž totalitární diktatury nevyděluje jako nový historický fenomén. 

Klade přitom hlavní důraz na psychické struktury člověka a společnosti, a tím 

snižuje význam moderní techniky a jejích instrumentů, i když si je vědom jejího 

velkého dosahu, který však sám o sobě nestačí ke zlomu v kontinuu vývoje 

lidských dějin, jež by vedl k totalitarismu. Hlavní důraz klade především na 

strach, jakožto na jeden z psychických faktorů, jehož výskyt a institucionalizace 

„v politickém procesu je historicky běžným jevem“ (Čermák 1992: 120), což se už 

dělo například ve starověké Spartě. Svůj názor navíc podkládá názorem 

Popperovým, který ve svém slavném díle Otevřená společnost a její nepřátelé 

(1994) v tomto smyslu tvrdí, že totalitární teorie a praktiky jsou podobné i 

dřívějším pokusům s jediným rozdílem, kterým je zdárné uskutečnění odvěkého 

snu předchůdců o vzpouře proti svobodě populárním hnutím. Čermák k tomu 

navíc dodává, že „pokusy o totalitní uchopení individua, společenských skupin i 

celé společnosti, úsilí o úplnou likvidaci lidské duchovnosti a spontaneity, 

bezstrukturní a amorfní plíživost ataků spojená s jistou indolencí i vůči 

materiálním faktorům a zájmům stejně jako nezávislosti na vnějších účelech jsou 

staré jako lidstvo samo“ (Čermák 1992: 109). Fenomény, které dnes považujeme 

za totalitární, nejsou tedy způsobeny změnami v lidské psychice, ale můžeme je 

považovat za reakci na industriální a masové společnosti a přizpůsobení se nové 

realitě, píše Čermák. Aby svůj postoj ještě umocnil, používá při své argumentaci i 

klasika společenských věd Platóna6, přičemž si vybírá jeho postřeh o destruktivitě 

člověka, díky níž se nejvyšší představitel fauny v přírodě mění ve vlka dychtícího 

po lidském mase a krvi, a v tom využívá dostupných prostředků. Je tedy jedno, 

jestli jsou to prostředky z doby antické či (post)moderní. Právě tento trend, který 

již nelze charakterizovat jen touhou po moci,  můžeme spatřit už u středověké 

inkvizice či jakobínského teroru, a proto je moderní totalitarismus společenským 

                                                 
6 Není žádným tajemstvím, že počátky totalitárního filosofického myšlení bývají přiřknuty právě 
Platónovi, na což upozorňoval například K. R. Popper. Blíže viz Popper, K. R. (1994). Otevřená 
společnost a její nepřátelé I. Praha: Oikoymenh. 
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jevem, „jenž má hluboké kořeny v nejrůznějších oblastech a také v nejrůznějších 

podmínkách ekonomických, politických a sociálně psychických struktur. Tento jev 

nejen není novým fenoménem dvacátého století, ale je historicky podmíněn do té 

míry, že jej lze filozoficky a sociologicky analyzovat jen v souvislosti s předchozím 

historickým procesem“ (Čermák 1992: 113). Čermák kromě Platóna zmiňuje ještě 

další myslitele v jejichž politické filosofii či nauce jsou obsaženy totalitární 

elementy. Za všechny jmenujme alespoň Rousseaua, Campanellu, Machiavelliho, 

Hobbesa, Luthera, Kalvína, Nietzscheho a především Hegela7. No a nakonec 

nelze nezmínit mesianistického Karla Marxe, jenž myšlenkově navázal především 

na Rousseaua a Hegela, z části i Platóna. 

 

Ačkoliv stojí ve sporu o historicitu Čermák na opačné straně než Carl 

Joachim Friedrich, nezdráhá se inspirovat jeho vymezením totalitarismu v šesti 

bodech (viz níže), kdy osobně vyzdvihuje velkou roli teroru jakožto prostředku 

k odstranění přirozené vzdorovitosti jedinců i společnosti vůči zásahům zvenčí. 

Této klasifikace či vymezení využívá u své klasifikace typů totalitárních řádů, kde 

uvádí různé příklady z různých období jako je jakobínská diktatura8, athénská 

demokracie, inkviziční Španělsko, Kalvínova Ženeva, další středověká města až 

se dostává k moderním totalitárním typům, které jsou reprezentovány hlavně 

                                                 
7 Podle Čermáka to byl právě Hegel, který přivedl totalitární nazírání téměř k ideáltypu - perfekci, 
poněvadž jeho „filozofie reprodukuje a anticipuje již skoro všechny základní formy totalitárního 
myšlení“ (Čermák 1992: 140). Je nemyslitelné obviňovat Hegela za vznik hrůzných režimů 20. 
století, ale je neoddiskutovatelné, že jeho myšlenky stály u zrodu nacistického Německa, zejména 
při konstituování autoritárního státu a mýtu vůdce, stejně jako při vzniku komunistických 
totalitárních států s jejich mesianisticky a avantgardisticky laděnými koncepcemi. Nelze ostatně 
považovat za nahodilost, že sám marxismus se přihlašuje k hegelianismu jako k jednomu ze zdrojů 
svého dialektického a historického materialismu“ (Čermák 1992: 144).     
8 Jakobínská diktatura byla inspirací i pro Jacoba Talmona, který ji využil jako důkaz o původu 
totalitarismu, jenž podle jeho názoru zapustil kořeny již v 18. století.  Vše bylo zapříčiněno 
politickým mesianismem, jakožto naukou totalitární demokracie, který mohl vzniknout díky 

rozpadu feudální společnosti a byl reakcí na nové politické, ekonomické a společenské klima, 
které nastalo po Francouzské revoluci a v následné jakobínské diktatuře. „Tento zvláštní postoj byl 
výsledkem úpadku existujícího řádu v Evropě: náboženství ztratilo svou intelektuální a 
emocionální působnost, feudální hierarchie byla narušena vlivem sociálně ekonomických faktorů 
a starší teorie společnosti, založená na společenském postavení (statusu), byla postupně 
nahrazena ideou abstraktního jednotlivce“ (Talmon 1998: 17). Talmon tedy píše, že totalitní 
diktatura, „která zdaleka není výsledkem teprve nedávného a se západní tradicí nikterak 
nesouvisejícího vývoje, má své kořeny v základních myšlenkách filozofie osmnáctého století“ 
(Talmon 1998: 231). Důležité, co ještě Talmon dodává, je nadšení lidu, o které se tyto diktatury 
opírají, a tím se odlišují od vlády uzurpujících tyranů nebo od absolutistických vladařů 
s pravomocí danou bohem.  
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fašismem, nacismem a komunismem, mezi nimiž je mnoho společných i 

odlišných znaků a jež různě oscilují na škále mezi autokracií a demokracií. 

„Všechny tyto totalitní systémy se proklamují za mluvčí celého lidstva a přisvojují 

si atributy historické nevyhnutelnosti a oprávněnosti, s nimi související monopol 

pravdy i volby nejen prostředků k dosažení cíle, ale i jeho stanovení a 

interpretace. Společný je těmto totalitárním typům také důraz, jaký je přikládán 

v souvislosti s cílem dosažení kontroly nad celou společností nejen rolí 

propagandy a tajné policie, ale i centrálního plánování, jež se zdaleka neomezuje 

na ekonomiku, ale stává se i nepostradatelným prostředkem manipulace“ 

(Čermák 1992: 157). Společný mají i prvek dynamiky. V jejich koncepci vývoje 

ovšem každý nabírá jiných podob9. A jako další společný znak těchto typů 

můžeme v neposlední řadě přiřadit i nepřátelství vůči liberální demokracii. Kromě 

podobností si je Čermák vědom i mnoha odlišností, z nichž základní je vývojová 

hierarchie těchto systémů. Fašismus (myšleno ten italský) se opírá o biologický 

dynamismus, filosofický a mravní relativismus a vitalismus, nacismus už jde 

ideologicky mnohem více do hloubky, je kompaktnější a v totalitárním smyslu i 

funkcionálnější, a co se týče komunismu, ten i přes mnohé rozdíly s fašismem i 

nacismem funguje prakticky stejně10, pouze je jejich vyšším vývojovým stupněm, 

uvádí Čermák. 

 

2. 1. 3. Definice totalitarismu 

 

Po této krátké exkurzi v primordialistickém pohledu se konečně 

dostáváme k definici totalitarismu, s využitím postřehů modernistů. Zde nelze 

nesouhlasit se slovy Michala Kubáta (2005: 83), který tvrdí, že totalitarismus 

považujeme předně za politický systém a ne za „rys imanentní lidské povaze 

od počátku dějin“ (Balík, Kubát 2004: 24), a proto jsme se s ním nemohli setkat 

již dříve. „Moderní nedemokratické politické systémy se svojí povahou 

(strukturou), způsobem fungování (vnějšími projevy) samozřejmě liší 

                                                 
9 „Z obecné fašistické představy stálého boje a změny jako boje jednotlivce proti jednotlivci 
nacismem transformována v element rasového boje, zatímco komunismus jí vtiskuje podobu 
třídního boje jako základního společenského zákona dějin“ (Čermák 1992: 157). 
10 „Rozdíly existující ve struktuře a funkcionování fašismu a nacismu na jedné straně a komunismu 
na straně druhé nemění nic na zásadním a určujícím charakteru jejich společné totalitární báze“ 
(Čermák 1992: 160). 
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od politických systémů např. starověké Sparty, Kalvínovy Ženevy či jakobínské 

Francie. Politika a její praktické mocenské mechanismy se mění tak, jako se mění 

lidé a jejich mentalita, morální principy společnosti apod. Navíc existují závažné 

konkrétní argumenty ve prospěch koncepce modernity totalitarismu, které souvisí 

s jeho definicemi“ (Kubát 2005: 83). Skutečné totalitární systémy tak mohly 

vzniknout až s nástupem moderní techniky a vznikem masové společnosti. 

 

„Ve dvacátých a třicátých letech bylo pro pozorovatele Sovětského svazu, 

fašistické Itálie (v případě Itálie v menších rozměrech než v SSSR a Německu, 

pozn. autora) a později nacistického Německa zejména nápadné rozšíření, 

intenzifikace a dynamizace politické moci. Poučný je především a ne náhodou 

obraz, který podávají anglosaští autoři11. Označují novou kvalitu, která se do 

politiky dostala: politická moc, které chybí zpětné vazby a která není vyvážena 

v rámci systému, není ujařmena ani parlamentárně, ani administrativně. Tato 

politická moc nastupuje s jinými nároky, než byly nároky tradiční politiky v 

„normálních zemích“, které byly ukryty v ústavě a zvykovém právu, v rozdělení 

moci a společenském pluralismu. Zaměřuje se na utváření celého lidského života, 

prostupuje jeho nejhlubší roviny, rovinu chování, dokonce myšlení každého 

jedince. Tento rys totality, „totalitarismus“ – otevřené vyznávání vlády útlaku a 

násilí, rezignace na státoprávní řád, militarizace a „teatralizace“ veřejného 

života, nutná přítomnost vůdce a strany, používání ulice jako „masmédia“, byl od 

počátku při tvorbě teorií čímsi zásadním a zároveň fascinujícím“ (Maier 1999: 

20-21). 

 

V modernistické části se bude vycházet především z postřehů Carla 

Joachima Friedricha a Zbigniewa Kazimierza Brzezinkého, Raymonda Arona a 

Hannah Arendtové, přičemž zachovám při zpracovávání toto pořadí. 

 

Snad nejznámější klasifikací totalitarismu je ta, o kterou se zasloužili Carl 

Joachim Friedrich a Zbigniew Kazimierz Brzezinski. K definování 

totalitarismu použili jeho šest ústředních charakteristických rysů12: 

                                                 
11 Například Harold Nicolson či William Shirer. 
12 Podoba této klasifikace byla převzata od Michala Kubáta: Kubát, M. (2005). Problém aplikace 
koncepce totalitarismu na politickou praxi s přihlédnutím k východní Evropě 1944-1989. In: 
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1. jedna oficiální státní ideologie zahrnující všechny aspekty lidské existence 

 a obsahující pro všechny členy společnosti závazné pokyny, 

2. jedna masová hierarchicky uspořádaná politická strana řízená vůdcem, 

 která je nadřazena státnímu aparátu nebo se státním aparátem splývá, 

3. politické straně podřízený systém teroristické policejní kontroly 

 společnosti využívajících moderních metod (včetně psychologických), 

4. monopolní kontrola všech prostředků masové komunikace a informačních 

 zdrojů prováděná politickou stranou nebo s ní splývajícím státním 

 aparátem, 

5. monopolní kontrola všech prostředků ozbrojené moci prováděná 

 politickou stranou nebo s ní splývajícím státním aparátem, 

6. monopolní kontrola a řízení veškeré ekonomické činnosti. 

 

Tato stručná definice je považována za jakýsi základ13 a slouží nám jako 

skvělý deskriptivní popis totalitarismu, který nemůžeme vinit za jeho malý 

rozsah, a tím případně vzniklé nepřesnosti. Přesto se však Friedrich a Brzezinski 

později pokusili svoji definici poupravovat a přizpůsobovat novým poznatkům. 

 

 Dalším autorem, kterého nelze vynechat, je Raymond Aron. Podobně 

jako Friedrich a Brzezinski vytvořil katalog bodů tolik charakteristických pro 

totalitarismus. Na rozdíl od nich však jmenuje pouze pět základních prvků, přesto 

však neopomíjí nic, co by vyjmenovali Friedrich s Brzezinskim. Aron (1993: 158) 

tedy jmenuje tyto znaky: 

 

1. Fenomén totalitarismu patří k režimu, který poskytuje jedné straně 

 monopol na politickou činnost.  

2. Monopolní strana je vedena nebo vyzbrojena ideologií, které přikládá 

 absolutní prioritu a která se v důsledku toho stává oficiální státní pravdou. 

3. K šíření této oficiální pravdy si stát vyhrazuje dvojí monopol, monopol 

 prostředku násilí a monopol prostředků přesvědčování. Všechny 

                                                                                                                                                 
Budil, I. T. Totalitarismus. Ústí nad Labem: Nakladatelství a vydavatelství Vlasty králové, s 82-
90. Taktéž Kubát, M. (2004). Autoritativní a totalitní politické systémy. In: Cabada, L; Kubát M. 
Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, s. 362-377. 
13 Vždyť i samotní autoři se řadí k zakladatelům zkoumání tohoto fenoménu. 
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 komunikační prostředky, rádio, televize, tisk, jsou řízeny a ovládány 

 státem a těmi, kdo ho zastupují. 

4. Většina ekonomických a profesních aktivit je podřízena státu a stává se 

 jistým způsobem součástí státu samotného. Protože stát je neoddělitelný 

 od své ideologie, je většina ekonomických a profesních aktivit zabarvena 

 oficiální pravdou. 

5. Protože všechno je státní činnost a protože každá činnost je podřízena 

 ideologii, je chyba, které se někdo dopustí v ekonomické nebo profesní 

 činnosti, současně chybou ideologickou. Odtud vyplývá nakonec 

 politizace, ideologické přehodnocení všech možných chyb jednotlivců a 

 jako závěr teror policejní i ideologický. 

 

Aron tedy klade i velký důraz na teror (zvláštní postavení má teror 

ideologický, protože Aron hovoří o tom, že se ideologie stává jakýmsi 

„sekulárním náboženstvím“14, což už samo o sobě zní velice nebezpečně), které 

ve spojení s monopolem strany i s ostatními prvky a jejich plným uskutečněním, 

vytváří fenomén totalitarismu dokonalým. Aron (1993: 159) ještě připomíná, že 

režimy, které dospěly k totalitarismu, tak dospěly díky snahám „od základů 

přeměnit existující řád podle nějaké ideologie“ a revoluční strany, které toho 

dosáhly spojuje rozsah ambicí, radikalismus postojů a extremismus prostředků. 

Kubát (2004: 375) k tomu píše, že „Aron ve své typologizaci explicitně nehovoří 

o dichotomii mezi totalitarismem a autoritarismem, ale toto základní dělení v ní je 

implicitně obsaženo“. To co je v Aronově textu explicitně uvedeno, jsou 

                                                 
14 „Pojem „politické náboženství“ rozvinul poprvé Eric Voegelin v roce 1938 ve své stejnojmenné 
knize. O rok později užil rovněž Raymond Aron výraz „religion politique“ – politické náboženství 
(později „religion séculiere“ – světské náboženství).  
Ve Voegelinově knize „Politická náboženství“ byly poprvé uvedeny do univerzálně historické 
souvislosti komunismus, fašismus a nacismus. Voegelin v nich spatřuje produkty sekularizačních 
procesů typických „opožděných národů“ Evropy – národů, které se již na rozdíl od Anglosasů 
nenacházejí uvnitř křesťanské tradice, nýbrž se snaží získat politickou soudržnost s masově 
působící ideologií třídy či rasy, ekonomie či krve… 
Zatímco Voegelinova pozice má kořeny v křesťanské antropologii, kterou dále rozvinul a 
systematizoval ve svém pozdějším díle, koncept Raymonda Arona vychází z tradice liberální kritiky 
totalitarismu. Pojem náboženství používá Aron jinak než Voegelin, převážně z pozic osvícenské 
kritiky náboženství: totalitární systémy jsou religiózní potud, pokud se snaží zvrátit moderní (a 
křesťanské) oddělení dvou mocí politiky a náboženství. Podobně jako bylo v dřívější společnosti 
univerzálně rozšířeno náboženství, stávají se dnes v moderních „totalitárních“ společnostech 
„všudypřítomnými“ ideologie. Politické činy již neurčují státoprávní zákony, nýbrž se 
ospravedlňují odvoláním na „absolutní hodnoty““ (Maier 1999: 24-25). 
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jednotlivé typy režimů. Vynecháme-li autoritářské režimy15, jimiž se budeme 

zabývat v kapitole týkajících se přímo autoritarismu a v níž budeme vycházet 

z postřehů Juana Josého Linze, dostaneme se k režimům totalitárním. Raymond 

Aron za totalitární režimy považoval nacistické Německo, zejména v posledních 

letech Druhé světové války, a  sovětské Rusko v letech 1934-1938 a 1948-1952, a 

právě na těchto režimech se snaží dokázat případnou příbuznost či odlišnost obou 

režimů, přičemž absolutní pravdu nejprve nepřipisuje ani jedné straně. Tuto 

nejasnost výrazně dokumentuje v oblasti ideologie. Aron nevyvrací obrovskou 

neslučitelnost těchto ideologií. Na druhé straně však zmiňuje fakt, že obě 

ideologie i přes svoji protikladnost (nacionalistická a rasová ideologie rozhodně 

není humanitní, o což se původně chtěla pokoušet universalistická ideologie 

komunistická), používají podobné praktiky a postupy. Podobnosti16 i odlišnosti 

jsou tedy patrné. Aron upozorňuje, že pouhé srovnávání obou režimů nepovede ke 

zjištění skutečného stavu. Je tedy nutné využít i historii a ideologii. „Historicky 

vyšel sovětský režim, jak víme, z revoluční vůle inspirované humanitním ideálem. 

Jeho cílem bylo vytvořit nejhumánnější režim, jaký kdy dějiny poznaly“ (Aron 

1993: 162). Za snahou o dosáhnutí tohoto stavu však stály zrůdné praktiky, jež se 

nebránily žádným prostředkům násilí, které měly umožnit výhru nad 

kapitalismem. „Původně, historicky, se hitlerovský režim zrodil z jiné snahy než je 

vůle komunistická; zrodil se ze snahy obnovit morální jednotu Německa a nadto 

rozšířit území, které měl národ k dispozici, tedy vést válku a dosáhnout výbojů“ 

                                                 
15 Aron je tak sice přímo nepojmenovává, ale jejich odlišnosti ukazuje na různých příkladech a 
charakteristikách. Ve svém textu se tak zabývá Salazarovým Portugalskem, Frankovým 
Španělskem a Mussoliniho Itálií, než se dostane k režimům skutečně totalitním, a to 
k nacistickému Německu a sovětskému Rusku. Jinak režimy dělí na tři typy. Za první typ režimu 
považuje právě Salazarovo Portugalsko. Nejčistším příkladem druhého typu je režim nacionálně 
socialistický a třetím typem je režim komunistický.  
16 Aron (1993: 132) k podobnostem obou režimů uvádí následující: „Hitlerovský režim podobně 
jako režim komunistický obsahuje jedinou stranu, která má monopol politické činnosti. Tato 
monopolní strana je ozbrojena nebo se řídí revoluční ideologií, přičemž termínem revoluční 
rozumím pouze snahu po radikální přeměně existující společnosti. Tato monopolní strana měla 
v Německu zbožněného vůdce; v ruské straně nebyl vůdce vždy uctíván jako bůh, a když byl, 
přestal jím být po své smrti. Druhá podobnost se týká kombinace a ideologie teroru. Režimy 
tohoto druhu používají více nebo méně rozsáhle teroru proti svým protivníkům, a to ve jménu 
nějaké ideje. Všechny považují ideologického nepřítele za většího viníka než zločince podle 
obecného práva. Stavějí se do krajní pozice proti režimu, jako je francouzský, kde člověk naráží 
stále na „zrádce“, aniž by tomu kdo přičítal význam. V režimech monopolní strany vytváří 
požadavek pravověrnosti nebezpečí pro každého, kdo nesouhlasí s vládnoucími. Jisté instituce, 
kupříkladu soustřeďování opozičníků, heretiků a zločinců podle trestního práva v táborech, bylo 
možno najít v režimech monopolní strany jak levicového, tak i pravicového zaměření.“ 
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(Aron 1993: 165). Kromě této snahy měl Hitler za cíl vyhladit národy považované 

za méněcenné, čímž by bylo zajištěno vítězství „vyššího“ německého národa. 

Nacistický teror se tak stal ještě nepředvídatelnějším než-li teror sovětský, jehož 

cílem bylo dosažení ideálu lidské společnosti, zatímco režim v Německu se snažil 

jednoduše o vyhlazení určitých ras, píše Aron. Tímto se od historie přesouvá 

k druhé poznávací metodě, a to k ideologii. Díky ní se Aron konečně dostává ke 

svému stanovisku zásadní rozdílnosti obou režimů, a to i přes mnohé podobnosti, 

protože rozdíl spatřuje v ideji jako inspiraci obou činů, kdy v prvním případě se 

jedná o touhu vybudovat nový řád, kdežto v případě druhém jde jen čistě o 

vyhlazení určité „pseudorasy“. 

 

„Chápeme-li všechny moderní ideologie, ať už krouží kolem „rasy“ nebo 

„třídy“, za jakousi pokleslou formu kulturního dědictví, pak se před námi při 

bližším zkoumání vynoří výrazné rozdíly. Marxismus si přes veškeré své 

regresivní tendence podržuje spojení s filozofickým systémem, nacismus a 

rasistické myšlení se však může ospravedlnit nanejvýš pseudovědecky 

(naturalistickými a sociálně darwinistickými směry)“ (Maier 1999: 35). 

 

 V časti diplomové práce zabývající se totalitarismem je vhodné využít i 

díla Hannah Arendtové. Jelikož Hannah Arendtová nepostupovala ve svém 

popisu totalitarismu tak systematicky a nevytvořila ani souvislý katalog 

charakteristických rysů totalitarismu, bude jí muset být věnován větší prostor než 

předcházejícím autorům. 

 

Hannah Arendtová se zaměřuje na fundamentální znaky totalitarismu, 

které se zde pokusím zmínit. Ideologii připisuje klíčovou roli, ke které ještě 

přiřazuje prorůstání státu do života společnosti. „Vládcové se nesoustředí pouze 

na výkon moci, ale chtějí vytvořit „nového člověka“. K tomu jim slouží masová 

ideologická indoktrinace a teror. Tato kvalitativně vyšší nová lidská bytost má být 

zcela podřízena státu – straně. Pro to vše jsou podle Arendtové nezbytné dvě 

podmínky: 

 1. společnost řídí jedna politická strana v čele se zbožštělým vůdcem, 

která je nositelkou ideologie a teroru 
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 2. společnost má masový charakter způsobující izolovanost člověka a jeho 

vykořeněnost z tradičních společenských struktur“ (Balík, Kubát 2004: 37). 

 

 Věci stručně zmíněné v tomto odstavci budou rozvíjeny na následujících 

řádcích, které obohatím ještě o další, z pohledu Arendtové, důležité znaky. 

 

 Hannah Arendtová si uvědomuje, že je velice důležité rozlišovat mezi 

totalitním hnutím17 a totalitní diktaturou, jíž hnutí předchází. Jeden z velkých 

rozdílů mezi totalitním hnutím a totalitním státem spatřuje Arendtová v tom, „že 

totalitní diktátor může a musí praktikovat totalitní umění lhát důsledněji a v širším 

měřítku než vůdce hnutí“ (Arendtová 1996: 561). Totalitní hnutí se snaží úspěšně 

organizovat masy18, a to právě proto, že totalitní hnutí i systémy jsou velice 

závislé „na pouhé síle počtů, a to do takové míry, že se dokonce zdá, že totalitní 

režim se nemůže prosadit v zemích s relativně malým počtem obyvatelstva, i kdyby 

k tomu měl jinak příznivé podmínky“ (Arendtová 1996: 433), protože nastolit 

totalitní vládu je možné jenom tam, kde jsou postradatelné masy, jež „lze 

obětovat bez rizika katastrofálních důsledků vylidnění“ (Arendtová 1996: 437). 

Takto se Arendtová dostává k samotnému totalitnímu režimu. Je si vědoma, že se 

totalitarismus může plést s jinými formami nedemokratických vlád. Proto zmiňuje 

teror19, jako prostředek, který nám pomáhá odlišit běžnou diktaturu od totalitní 

vlády, protože na rozdíl od teroru běžné diktatury se teror totalitní vlády odlišuje 

tím, že kromě skutečných protivníků ohrožuje i nevinné osoby nevyjadřující, či 

dokonce nemající politické názory, píše Arendtová. V totalitarismu je dále kladen 

velký důraz na ideologii a její roli v donucování. Díky ní je člověk ovládán a 

                                                 
17 „Totalitní hnutí jsou masovými organizacemi atomizovaných, izolovaných jedinců. Oproti všem 
ostatním stranám či hnutím jejich nejnápadnější vlastností je požadavek totální, neomezené, 
nepodmíněné a nezaměnitelné loajálnosti každého jejího jednotlivého člena. Vůdci totalitního 
hnutí nastolují tento požadavek dokonce ještě před tím, než skutečně převezmou moc, a jakmile se 
dostanou k moci, zahájí obvykle proces totální organizace země. Jejich cílem, obsaženým v jejich 
ideologických systémech, je postupně zorganizovat celou lidskou rasu. Ovšem tam, kde totalitní 
vládě nepřipravovalo cestu totalitní hnutí…, musí být hnutí zorganizováno až poté, a proto je 
třeba uměle vytvářet podmínky nezbytné pro jeho rozvoj, aby mohl být vybudován i psychologický 
základ totálního ovládání – bezvýhradná loajálnost“ (Arendtová 1996: 452). 
18 Tato argumentace je však poněkud problematická, jelikož například ruští bolševici se nesnažili 
předem organizovat masy, naopak, pracovali s koncepcí úzké skupiny profesionálních 
revolucionářů. 
19 Mnoho pozdějších teoretiků totalitarismu s tímto znakem nesouhlasí a nespatřují v něm 
podstatné rozlišující kritérium mezi autoritarismy a totalitarismy. 
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terorizován i zevnitř a ne jen zvenku pomocí státu a násilí. Pro režim je loajalita 

skutečně nezbytným fenoménem, který je vyžadován i na úkor jiných vlastností. 

„Vládnoucí totalitarismus vždy nahrazuje mimořádné talenty, lhostejno, s čím 

sympatizují, oněmi šílenci a šašky, u nichž je nedostatek inteligence a tvořivosti 

tou nelepší zárukou jejich loajálnosti“ (Arendtová 1966: 471). 

 

 Jelikož už byl zmíněn teror, musíme tedy věnovat pozornost i propagandě, 

protože představa, že teror a propaganda jsou v totalitarismech dvě strany jedné 

mince, je i nadále zčásti platná a Arendtová to nepopírá, avšak sama nabízí svůj 

vlastní koncept, kterým udává propagandě i teroru jejich jasné pozice a hranice. 

Nejlépe to vystihují její slova: „Propaganda je rozhodně podstatnou součástí 

„psychologické války“, ale teror je něčím víc. Teroru totalitní režimy užívají, i 

když psychologických cílů jeho užití už bylo dosaženo: jeho skutečná hrůznost je 

v tom, že vládne nad zcela podmaněnou populací. Tam kde vláda teroru dosáhla 

dokonalosti, jako v koncentračních táborech, propaganda zcela mizí; 

v nacistickém Německu byla dokonce výslovně zakázána. Jinými slovy, 

propaganda je jedním, a možná nejdůležitějším nástrojem totalitarismu ve styku 

s netotalitním světem, teror je naopak vlastní podstatou jeho formy vlády“ 

(Arendtová 1996: 476). Podle Arendtové po uchopení absolutní moci 

totalitarismem nastává situace, kdy je propaganda nahrazena indoktrinací. I role 

násilí se v této fázi mění, jelikož už ho není využíváno k zastrašování lidí, nebo 

alespoň ne v takové míře20, „jako spíš k neustálému dodávání zdání reality svým 

ideologickým doktrínám a účelovým lžím“ (Arendtová 1996: 473). 

 

 Jmenujeme-li fundamentální znaky totalitarismu podle Arendtové, 

nesmíme zapomenout na roli rituálu v těchto politických systémech, což je 

dokonce zpodobňuje s různými tajnými spolky. „Totalitarismus miluje rituál. 

Příkladem mohou být přehlídky na Rudém náměstí v Moskvě nebo pompézní 

inscenace sjezdů strany v Norimberku“ (Maier 1999: 26). Dále musíme jmenovat 

trvalou snahu o dobytí světa, neustálé přesunování centra moci21 a duplikaci úřadů 

                                                 
20 To je záležitost spíše počátečních etap, kdy je stále přítomna opozice, uvědomuje si Arendtová. 
21 Tato pohyblivost je pro režim velice důležitá, jelikož ho činí neprůhledným, a tedy hůře 
čitelným, což umocňuje ještě fakt, že organizace zbavené moci nezanikají, nýbrž nadále existují, a 
tím zvyšují úroveň kamufláže.  Často ani tyto organizace samotné neví o ztrátě své moci. „Jediné 
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vedoucí k charakteristické cibulovité struktuře hnutí, „v níž každá vrstva je 

frontou následující“ (Arendtová 1996: 561), či snahu o proměnu reality ve fikci. 

Ovšem jakkoliv jsou zmíněné prvky zrůdné, ve společnosti koncentračních táborů 

jakožto speciálních laboratoří, kde je možné opravdu vše, tudíž i uskutečnění 

totální nadvlády, vypadají jako stojící beránek vedle krvelačného vlka. U tohoto 

zvířecího příměru můžeme zůstat i u následující charakteristiky totalitárního 

systému, poněvadž ten usilováním o zničení lidské svobody, a hlavně 

spontánnosti, zároveň usiluje o destrukci lidské identity. Jestliže se mu to povede, 

nemůžeme již nazývat člověka člověkem, nýbrž zvířetem. 

 

 Ačkoliv se nám to pro naší případovou studii úplně nehodí, musíme další 

charakteristiku uvést, protože sama Arendtová ji považovala rozhodně za jednu 

z nejpozoruhodnějších. Touto charakteristikou je absence palácových převratů, 

což jasně dokazuje skutečnost, že totalitarismus není spojen s touhou po moci, a 

dokonce to není ani vláda nějaké kliky, i přes všechno falešné zdání. 

 

 Arendtová uvádí i velice tristní chování totalitárních diktátorů v těchto 

systémech, jelikož se i ke své vlasti chovají jako cizí dobyvatelé, a mnohdy i hůř 

než k cizím zemím, a přírodní a průmyslové bohatství a zdroje bezútěšně drancují 

a považují za kořist. Nejhorší však je to, že plenění není uskutečňováno pro blaho 

národa, lidu či státu, ale jen pro blaho hnutí, a proto nemůže být nikomu ku 

prospěchu. „Ekonomicky vzato, jsou totalitní režimy ve svých zemích doma asi 

jako ona příslovečná hejna kobylek“ (Arendtová 1996: 566). Spojíme-li tento 

fenomén s nestrukturovaností totalitarismu, ztrátou motivace z prospěchu a 

celkovou neutilitárností systému, uvidíme tak naprostou nepředvídatelnost těchto 

režimů. 

 

 Jak již bylo zmíněno výše, neustálé přesunování centra moci a 

multiplikace úřadů činí systém neprůhledným a pozorovatel tak má velice 

sníženou šanci zjistit, kde se momentálně vyskytuje jádro moci. Ovšem jedno 

mocenské centrum se nemění. Pouze je kryto úřady se zdánlivou mocí. Tímto 

                                                                                                                                                 
pravidlo, kterým si v totalitním státě může být každý jistý, je, že čím jsou vládní úřady viditelnější, 
tím menší je jejich moc, a čím méně se ví o existenci nějaké instituce, tím mocnější se nakonec 
ukáže“ (Arendtová 1996: 550).  
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mocenským jádrem ležícím nad státem je tajná policie, na kterou totalitarismus, 

podobně jako různé despocie, spoléhá, protože se cítí více ohrožen vlastními 

lidmi než-li cizími. Despocie se liší od totalitarismu tím, že to pro ně platí pouze 

v prvním období, kdy ještě existuje politická opozice. Hlavní rozdíl mezi tajnými 

službami za despocie a za totalitarismu však musíme spatřovat jinde – „spočívá 

v rozdílu mezi „podezřelým“ a „objektivním nepřítelem“22. Ten druhý je 

definován politikou vlády, a nikoli svým přáním vládu svrhnout“ (Arendtová 

1996: 574). V totalitarismech je však běžnou praxí, že jsou tajné služby nadále 

rozšiřovány, i když už neexistuje žádná opozice, která by mohla být sledována, 

píše Arendtová. Právě role tajných služeb je jeden z aspektů, který řadí Hannah 

Arendtovou k modernistům, protože jak sama uvádí, extrémní krutost metod 

těchto složek se objevuje až v moderních dějinách západních zemí. Vše 

si můžeme znázornit na následujících řádcích. Co opravdu nemá v dějinách 

obdoby, je pokračující teror i poté, „co skončilo vyhlazování skutečných nepřátel 

a začal hon na „objektivní nepřátele““ a takto se „teror stává skutečným 

obsahem totalitních režimů“ (Arendtová 1996: 572). „Teprve v posledním a plně 

totalitním období vývoje policie jsou opouštěny i pojmy objektivního nepřítele a 

logicky možného zločinu, oběti jsou vybírány zcela náhodně a – dokonce aniž byly 

obviněny – prohlašovány za životaneschopné…Tato důsledná libovůle popírá 

lidskou svobodu účinněji, než kdy byla s to jakákoli tyranie. Aby byl člověk tyranií 

trestán, musel alespoň být jejím nepřítelem“ (Arendtová 1996: 586). Proto nese 

nevinný i vinný v totalitarismu stejný status – nežádoucí, a tak jediný projev 

svobody se zúžil na akt sebevraždy, uvádí Arendtová. Vše tak neodvratně spěje 

k žádoucímu požadavku totalitarismu – totálnímu ovládnutí, které je však 

maskováno ideologickými cíli režimu. Totalitarismus stejně jako všechny tyranie 

likviduje sféru veřejného života, ovšem to mu nestačí a ničí tak i sféru 

soukromého života, a to je v dějinách nový prvek. Nakonec celou společnost 

pohltí neustálý strach, a tak provokace, která již není výsadou tajné policie (tajná 

policie ji dokonce už nesmí používat, protože od teď bude poslouchat pouze 

vůdce, který nyní jako jediný může určovat, kdo bude příštím potenciálním 

                                                 
22 „Kategorie objektivních nepřátel přežívá první ideologicky vymezené nepřátele hnutí; jsou 
objevováni noví objektivní nepřátelé podle měnících se okolností“ (Arendtová 1996: 575). „Pokud 
vůbec lze mluvit o nějakém právním myšlení v rámci totalitního systému, je „objektivní nepřítel“ 
jeho centrální ideou“ (Arendtová 1996: 576). 
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nepřítelem a tajná policie se tímto podřídí státní moci), se stává běžnou metodou 

komunikace s bližními. Každý, ať už chce nebo ne, jí musí používat, aby si zajistil 

alespoň zrnko bezpečí, a tak se ze všech stávají v jistém ohledu agenti 

provokatéři. Proto už není takřka potřeba činnost odborníků v této oblasti. Svoje 

důležité místo zde zabírají i zrežírované monstrprocesy. Objektivně identifikovaní 

nepřátelé jsou v nich nuceni k subjektivním doznáním, a pro samotný režim je 

nejlepší, když svou objektivní škodlivost přiznají i totalitárně indoktrinovaní 

jedinci, kteří snad sami věří, že tak činí v zájmu věci totalitárního režimu, 

domnívá se Arendtová. 

 

 Nakonec je třeba zmínit již i velice letmo nastíněnou problematiku 

koncentračních a vyhlazovacích táborů. Uvedli jsme, že tyto tábory slouží 

totalitarismům jako laboratoře k ověření toho, že možné je vše. Právě zde se stává 

naprostá šílenost celého procesu nejzřejmější“ (Arendtová 1996: 612). 

Koncentrační tábory jsou místa, kde se daří vytvářet ideální model občana 

totalitárního státu. Tím je podle Arendtové Pavlovův pes v lidské podobě, 

fungující pouze s nejzákladnějšími reakcemi, protože totalitarismus netouží po 

vládě nad lidmi, ale po systému, kde nejsou lidé vůbec potřeba. „Totální moc lze 

zřídit a udržovat pouze ve světě podmíněných reflexů, ve světě loutek bez 

sebemenší stopy spontaneity. Právě proto, že možnosti člověka jsou tak veliké, lze 

ho plně ovládnout, teprve když se stane exemplářem živočišného druhu člověk“ 

(Arendtová 1996: 617). Tábory, i přes svou zdánlivou antiutilitárnost a 

ekonomickou nevýhodnost, jsou jednou z nejdůležitějších institucí totalitarismu. 

Neurčitý strach, který vzbuzují, tak velice napomáhá udržení moci režimu, daří se 

jim spolehlivě ovládnout člověka v každém aspektu jeho života, a navíc slouží 

jako skvělý prostor k uskutečnění věcí, které jinde v plné podobě vyzkoušet nelze. 

 

 Samozřejmě existuje mnohem více autorů a přístupů zabývajících se 

totalitarismem, a dokonce se strhující fenomén totalitarismu projevil i v krásné 

literatuře23, ovšem rozsah práce, ač je to škoda, mi nedovoluje se jimi zabývat. 

 

                                                 
23 Za všechny beletristické spisovatele, kteří se svým dílem dotýkají problematiky totalitarismu 
jmenujme alespoň Georga Orwela, Alexandra Solženicyna či Jevgenije Zamjatina.   



 

 34 

 Na závěr k totalitarismu chybí jen malé shrnutí. Ještě jednou tu budou 

nastíněny charakteristické rysy totalitarismu, které jsou převzaty od zmíněných 

autorů a dohromady se propojují v komplexní homogenní celek. Tak tedy 

totalitární uspořádání státu se může vyskytnout pouze tam, kde vznikla masová 

společnost a jedinec je vyňat ze všech tradičních struktur společnosti. Pokud se 

moci ujme totalitární strana či hnutí, v čele se zbožštělým vůdcem, čímž režim 

nabývá náboženských parametrů, i přes deklarovanou proti-náboženskost, 

vznikne systém pro nějž je typické, že pozici všemocného hegemona, jenž 

rozhoduje o veškerém žití ve státě zastává právě tento subjekt a nic bez jeho 

vědomí a svolení nemůže existovat či nadále přežívat. Tato strana vládne pomocí 

oficiální ideologie, jež prostupuje celou společností, pomocí níž vykládá veškeré 

dění ve společnosti a ospravedlňuje jí prostředky použité k dosažení svého cíle. 

Takto je společnost aktivizována, což je žádoucí prvek, protože režim k vlastnímu 

přežití potřebuje vynaložení aktivity občanů ve veřejné sféře. Pokud tato 

dynamika zmizí, režim se nutně přemění v jinou formu uspořádání státu, a tak se 

dynamičnost režimu udržuje třeba i pomocí čistek ve vlastní straně. Ačkoliv je 

vyžadován aktivismus, v pozdějších fázích totalitarismu se celá společnost topí 

v lhostejnosti, což je typický rys schizofrenie tohoto uspořádání. Společnost je 

zahalena pod rouškou teroru, ať už fyzického tak i psychologického, který je 

utužován vysokou efektivitou kontroly společnosti tajnou policií a i jinými jejími 

aktivitami. Vše, co bylo do teď zmíněno sleduje jediný cíl, kterým je vytvoření 

nového typu člověka, tolik vhodného pro totalitární nadvládu. 

 

 Autoři, ze kterých bylo na předcházejících stránkách čerpáno, vystavěli 

svoje teorie totalitárních systémů na dvou státech, a to na nacistickém Německu a 

na komunistickém sovětském Rusku v určitých obdobích. Chceme-li si ukázat 

ještě jiné totalitární státy nesmíme zapomenout ani na Mao Ce-tungovu Čínu, 

Hodžovu Albánii či Pol Potovu Kambodžu v jejich určitých obdobích. 
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2. 2. Autoritarismus 

 

 Totalitární formy vlády nejsou na světě jedinými nedemokratickými 

režimy. Naopak jsou vzácnými výjimkami. Nedemokratické režimy, které jsou co 

do hojnosti nejpočetnější, jsou tedy systémy autoritářské24. 

 

 Studium autoritářských režimů, forem vlády nebo jejich prvků, je 

v politické vědě jedním z velkých témat. Existuje či existovalo velké množství 

empirických příkladů, na kterých lze zkoumat jejich fungování či vzájemné 

odlišnosti. Také autorů dotýkajících se alespoň nějakým způsobem autoritářských 

režimů či jejich prvků je poměrně rozsáhlá řada. Z velkých jmen světové 

politologie jmenujme přinejmenším Harolda Gordona Skillinga, Davida Ernesta 

Aptera, Gabriela Abrahama Almonda s G. Binghamem Powellem, Philippa 

Schmittera, Giuseppeho Di Palmu, Leonarda Morlina, Giovanniho Sartotiho nebo 

Samuela Huntingtona.   

 

Tato kapitola však bude opřena především o dílo významného politologa a 

klasika studia nedemokratických režimů, kterým je Juan José Linz. Linz, jenž 

zasvětil podstatnou část svého života výzkumu v této oblasti, se kromě 

autoritarismu zabýval i totalitarismem. Proto zde nejprve stručně zmíníme 

charakteristiky totalitarismu podle Linze25. Linz se zde inspiroval již zmíněnou 

definicí Carla Joachima Friedricha a Zbigniewa Kazimierza Brzezinského a 

popisuje tři podmínky totalitarismu26 (2000: 70). 

                                                 
24 Giovanni Sartori (1993: 187) připomíná, že slovo autoritarismus je odvozeno od slova autorita, 
čímž vzniká jistý paradox, jelikož autorita je starý latinský termín, který neměl pejorativní 
význam, ale autoritarismus je slovo hanlivé, které naznačuje překročení a zneužití autority 
v porušování svobody. Autoritarismus tak autoritu pohltil a dostal ji do negativních konotací, a 
proto tyto dvě různé věci musíme odlišovat. Sartori dále rozlišuje mezi autoritativním a 
autoritářským režimem. Tuto skutečnost zmiňuji proto, že termíny autoritativní a autoritářský se 
používají poměrně stejně často, a to jako ekvivalenty. Chtěl bych tak stručně načrtnout přístup 
autora, který je jako identické nespatřuje, a tak dosáhnout vetší komplexnosti tohoto výkladu. 
Sartori (1993: 191) tedy píše, že pokud chceme vyjádřit myšlenku, že demokracie obvykle 
vyžaduje moc jako autoritu (takovou sílu, jakou je autorita), můžeme se uchýlit k rozlišování mezi 
autoritářskou  (nedemokratickou) autoritou a autoritativní (demokratickou) autoritou.  
25 Linzova definice totalitarismu nebyla záměrně přidána ke kapitole o totalitarismu. Počkal jsem 
s ní až na kapitolu o autoritarismu, aby tak bylo dosaženo kompaktního výkladu Linzovy teorie, 
což by mělo ulehčit srovnávání režimů v rámci Linzových definic.   
26 Čerpáno z knihy Linz, J. J. (2000). Totalitarian and Authoritarian Regimes. With a major new 
introduction. Boulder/London. Lynne Rienner Publisher, Inc.  
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1. Existuje jediné, ale ne jednolité centrum moci, a jakýkoliv pluralismus 

 existujících institucí či skupin odvozuje svou legitimitu z tohoto centra, 

 kterým je z velké části zprostředkovaný a je tak hlavně politickým 

 výtvorem spíše než-li následkem dynamiky předcházející společnosti. 

2. Existuje výlučná, autonomní a více či méně intelektuálně propracovaná 

 ideologie, se kterou vládnoucí skupina či vůdce, přičemž strana slouží 

 vůdcům, ovládá společnost a používají ji jako základ politiky nebo 

 manipulace k jejich legitimizování. Tato ideologie přesahuje partikulární 

 program či hranice legitimní politické akce a touží po pozici 

 vševysvětlující teorie, z níž vládnoucí skupiny vyvozují svůj mandát a 

 staví se do role dějinami předurčených osob se smyslem pro historický cíl 

 či účel a schopností výkladu sociální reality. 

3. Občanská účast na veřejném životě, aktivní politická mobilizace a 

 kolektivní společenské úkoly jsou povzbuzovány, požadovány, 

 odměňovány a soustřeďovány skrze jedinou stranu a mnoho monopolních 

 podružných skupin. Pasivní poslušnost, apatie a ústup do úlohy pouhého 

 trpného předmětu, tak charakteristické pro mnoho autoritářských režimů, 

 jsou vládci považovány za nežádoucí. 

 

Sám Linz si je vědom ideáltypičnosti takového vymezení a obzvláště se 

zmiňuje o jeho třetím bodě, kterým se odlišuje od ostatních netotalitárních 

nedemokratických režimů. 

 

Nyní se konečně dostáváme k samotné definici autoritářského režimu 

podle Juana J. Linze. „Postavil ji v zásadě na třech proměnných: 1. Na stupni 

politického pluralismu v kontinuu od omezeného pluralismu k monismu, 2. Na 

stupni reálné politické participace lidí v kontinuu od depolitizace k mobilizaci a 3. 

na stupni ideologizace v kontinuu od pouhé přítomnosti mentálních paradigmat 

k centrálnímu postavení ideologie“ (Dvořáková, Kunc 1994: 50). Juan J. Linz 

(Linz 2000: 159; Linz, Stepan 1996: 38) definuje autoritářské režimy jako 

politické systémy s limitovaným politickým pluralismem, bez propracované 

vedoucí ideologie, ale s charakteristickou mentalitou, dále bez rozsáhlé a 

intenzivní politické mobilizace, tedy kromě některých stádií jejich vývoje a jako 
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systémy, ve kterých vůdce či příležitostně malá skupinka užívají moc uvnitř 

formálně nejasně definovaných, avšak poměrně předvídatelných hranicích. 

 

Linz připomíná, že tato definice byla vypracována jako kontrast 

k soutěživým demokraciím a ideáltypickým totalitárním systémům. Ačkoli má 

definice jasně vymezené hranice s demokratickými režimy, s totalitárními, pre- a 

posttotalitárními se jí to již tolik nedaří a pojmové hranice jsou tak poněkud 

rozptýlené. Aby dal Linz své definici ještě jasnější rozměr, tak z ní vylučuje 

tradiční režimy na základě odlišnosti jejich zdrojů legitimity a vůdcovství. 

Nezahrnuje tam tedy sultanistické autoritářské režimy, semikonstituční monarchie 

19. století či demokracie s volebními censy, kde omezené volební právo 

představovalo krok v procesu vývoje směrem k moderním soutěživým 

demokraciím. Linz tak svůj koncept zaměřuje spíše na studium užívání moci a její 

organizaci, dále na spojení mezi mocí a společností a na úlohu občanů 

v politickém systému. 

 

„Jestliže ústřední charakteristikou totalitářství je “synchronizace“ 

(Gleichschaltung) politických, sociálních i kulturních struktur zevnitř státu 

kontrolovaného jedinou stranou, autoritářský režim tuto synchronizaci také 

provádí, ale pouze v omezené míře. Vesměs podvazuje parlamentní život a 

zakazuje politické strany, ale nedokáže vytvořit vedoucí masovou stranu. Zakazuje 

velké odborové federace, ale toleruje odbory. Kontroluje kulturní život a 

univerzity, ale nevyžaduje od všech akademických a kulturních činitelů 

ideologickou synchronizaci. Mimo sféru vlivu režimu zůstávají rozsáhlejší 

prostory pro nesynchronizované subkultury, například církev, případně i s její sítí 

laických organizací a humanitárního působení. Autoritářský režim je tedy 

komplexnější a heterogennější než totalitní, a jak z jeho nitra, tak z vnějších 

subkultur vznikají zárodky politické opozice“ (Dvořáková, Kunc 1994: 50). 

 

Linz se přiklání spíše k termínu autoritářský režim než-li k termínu 

autoritářská vláda a dává také přednost termínu režim před termínem společnost, 

protože rozdíl mezi státem a společností není zcela vymazán. Jak jsme 

se dozvěděli ve výše uvedené definici autoritarismu, tyto režimy nedisponují 
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oficiální ideologií. Nahrazuje ji jakási mentalita, a proto Linz dává tomuto 

termínu přednost před termínem ideologie. Mezi těmito pojmy Linz (2000: 162) 

spatřuje hned několik rozdílů; vyjmenujme alespoň ty nejdůležitější: Ideologie 

jsou systémy víceméně intelektuálně propracovaných a organizovaných 

myšlenek, vypracovaných intelektuály, pseudointelektuály či alespoň s jejich 

pomocí, které jsou často v písemné formě. Mentality jsou způsoby myšlení a 

cítění, které jsou více emocionální než-li racionální, jenž poskytují 

nekodifikované způsoby působení v různých situacích. Mentalita je beztvará a 

proměnlivá, zatímco ideologie je vytvořena pevně. V ideologiích je zahrnut silný 

utopický prvek, kdežto mentality jsou blíže k současnosti či minulosti. Linz 

jmenuje mnoho dalších rozdílných znaků. Nám však zmíněné příklady stačí, 

abychom byli schopni postřehnout rozdíl či vztah mezi ideologií a mentalitou, 

který, pokud si to mohu dovolit říci, je podobný rozdílu (vztahu) mezi 

autoritarismem a totalitarismem. 

 

Linz si všímá různých ideologických prvků použitých v konkrétních 

obdobích, které umožňují rozeznat hlavní příklady autoritářských režimů. Linz 

(2000: 173-174) tedy popisuje šest následujících situací. 

 

1. Autoritářské režimy uskutečňující základní procesy modernizace, zejména 

 sekularizaci a školské reformy, čímž vytvářejí předpoklady pro vznik 

 konstituční demokracie, která by byla podobná úspěšnějším západním 

 národům. Linz sem řadí režimy zrozené v předvečer První světové války 

 jako Turecko a Mexiko. 

2. Fašistické či polofašistické nacionálně autoritářské režimy. 

3. Autoritářské režimy, které bychom mohli charakterizovat jako „organický 

 etatismus“ pokoušející se o spojení katolické korporativistické sociální 

 doktríny s fašistickými prvky, ale odlišující se od fašistických nacionálně-

 populistických totalitárních představ. Tyto typy režimů se často pokoušejí 

 o určitý typ pluralismu, čímž bývají zaměňovány s fašismem a termín 

 „církevní fašismus“ odráží jak předsudky pozorovatelů, tak dvojznačnost 

 tohoto typu autoritarismu konce 20. a začátku 30. let 20. století. 
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4. Autoritářské režimy vzniklé v důsledku Druhé světové války v nově 

 nezávislých státech, které se domáhají pokračování ve své odlišné národní 

 cestě směrem k participaci, počítaje v to i jedinou stranu či podřízení 

 ostatních existujících stran. Tyto systémy lze charakterizovat jako 

 poručnické demokracie. Linz jako příklad uvádí Sukarna v Indonésii či 

 zavedenou „základní demokracii“ v Pákistánu.  

5. Nové africké národy a islámské země v novější době odmítající tradiční 

 náboženské představy autority. Tyto státy byly ohromeny úspěchem 

 komunistických zemí, někdy hledající i jejich sympatie. Snažily se o 

 budování masových stran a odmítaly západní individualismus, kvůli 

 hledání nového smyslu společnosti založené na identifikaci s vůdcem a 

 stranou. V případě islámských zemí se jedná o pokus propojení těchto 

 ideologických imitací s pravými národními kulturními tradicemi. Islámský 

 pohled na společnost totiž někdy slučuje moderní myšlenky s tradičními 

 náboženskými koncepcemi. Není tedy náhoda, že někteří politologové, 

 jako James Gregor, zaznamenali některé podobnosti mezi africkým 

 socialismem (a podobnými ideologiemi) a fašismem v polorozvinutých  

 agrárních společnostech 30. let 20. století. 

6. Komunistický posttotalitární autoritářský režim, popsaný Gordonem 

 Skillingem jako „konzultativní autoritarismus, kvazi-pluralitní 

 autoritarismus, demokratizující se a pluralitní autoritarismus a anarchický 

 autoritarismus. 

 

Linz k tomuto vymezení autoritářských režimů doplňuje, že navzdory 

užitečnosti této stručné definice, existují i plodnější přístupy k výzkumu typologie 

zmíněných autoritářských režimů. Proto se na mnohem větším rozsahu věnuje 

svému vlastnímu konečnému členění autoritářských režimů. Linz (2000: 184-245) 

tak vytváří poměrně rozsáhlý sedmibodový katalog autoritářských režimů, který 

je založený především na třech faktorech, kam řadí stupeň limitovaného 

pluralismu, politické participace a ideologičnosti dosahujících různých hodnot 

v různých režimech. Nyní dojde k stručnému představení těchto typů. 
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1. Byrokraticko-militaristické autoritářské režimy – v těchto režimech 

 převládají v mocenských koalicích, avšak ne zcela výhradně, armádní 

 důstojníci a byrokratický establishment. Tato skupina ustanovuje kontrolu 

 nad vládou, ze které vylučuje, nebo do ní naopak zahrnuje i jiné skupiny. 

 Tato koalice nedodržuje závazky specifické ideologie, ale vládne 

 pragmaticky v duchu jejich byrokratické mentality. Tyto režimy mohou 

 fungovat bez existence politických stran, ale častěji vytvářejí oficiální, 

 vládou podporovanou stranu, která spíše inklinuje k redukci participace 

 obyvatel na politickém životě, než-li by se zaměřovala na kontrolu 

 mobilizace obyvatelstva. Tyto režimy někdy povolují multipartismus, ale 

 pouze v takových případech, když si je moc jistá, že volby nenabízí 

 možnost svobodné soutěže o lidovou podporu. Linz ještě upozorňuje na 

 častou chybu, jež se v literatuře objevuje. Jedná se o nesprávné označení 

 těchto režimů jako fašistických, zvláště poté, co v období mezi světovými 

 válkami převzaly některé fašistické slogany, symboly, styl a jiné prvky 

 fašistického hnutí do svých zemí. Jako příklad těchto režimů lze uvést 

 Frankovo Španělsko v letech 1936-1975, Chile za Pinocheta v letech 

 1973-1989, Maďarsko za Horthyho v letech 1920-1944 či Argentinu 

 za Peróna v letech 1946-1955. 

2. Organický etatismus – přesahuje byrokraticko-vojensko-technokratickou 

 vládu díky kontrolované participaci a mobilizaci společnosti 

 prostřednictvím „organických struktur“. Odmítnutí individualistických 

 předpokladů liberální demokracie spojené s přáním obstarat ústavní cestu 

 pro reprezentaci různorodých zájmů moderních či modernizujících se 

 společností, kdy je odmítnut model třídního konfliktu, vedlo k velké 

 rozmanitosti teoreticko-ideologických formulací a pokusů o jejich 

 uskutečnění prostřednictvím politických institucí. Tyto pokusy byly 

 koncipovány jako alternativa k jediné mobilizační straně, jako nástroj či 

 doplněk její vlády, nebo jako cesta ke spojení strany se společností. 

 Základem těchto režimů je domněnka, že lidé přirozeně patří k různým 

 sociálním skupinám, ať už to jsou obce, zaměstnání, university apod. Tyto 

 sociální skupiny kontrastují s velkými uměle vytvořenými skupinami, kam 

 lze zařadit politické strany, které rozdělují lidi i na nejnižší úrovni. Pokud 
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 volby budou probíhat v rámci jednotlivých korporací založených na 

 sdružení primárních jednotek, není třeba politických stran, poněvadž 

 všechny korporace budou reprezentovány, a to buď v centrální komoře 

 korporací či v široké škále specializovaných komor. Organický etatismus 

 lze spatřovat v Salazarově a Caetanově Portugalsku v letech 1926-1974, 

 v Dollfussově a Schusniggově Rakousku v letech 1934-1938 a částečně ve 

 Frankově Španělsku a Mussoliniho Itálii. 

3. Mobilizační autoritářské režimy v postdemokratických společnostech – 

 objevují se ve státech, kde určitou dobu byla nastolena demokracie, která 

 ovšem neuměla řešit základní problémy, a proto se neudržela. Na nově 

 vzniklou situaci však nelze naroubovat předchozí dva typy režimů, protože 

 zde nemalá část společnosti touží spolupodílet se na výkonu moci. Za 

 existencí tohoto typu režimu stojí fašistická mobilizace v době krize 

 demokracie v meziválečné Evropě. Jako příklad, kde se ujal tento typ 

 režimu, lze uvést italskou provincii Carnaro, případně i fašistickou Itálii. 

4. Postkoloniální mobilizační autoritářské režimy – objevily se ve státech, 

 které získaly nezávislost na koloniální vládě. Mobilizační strana je 

 vytvořena politickými vůdci, kteří vystoupili a mobilizovali prostý lid. 

 Tato jediná mobilizační strana se stává důležitou součástí struktury moci, 

 která se nevydává totalitárním směrem. Jako příklady slouží země černé 

 Afriky, Maghrebu a třetího světa. 

5. Rasové a etnické „demokracie“ – Linz zde chce s vědomě paradoxním 

 konceptem poukázat na režimy, ve kterých politický proces v rámci určité, 

 často menšinové, rasové skupiny splňuje naší definici demokracie, ale na 

 druhé straně neustále vylučuje jiné rasové skupiny, ať už legálně či 

 donucovacími prostředky. Toto vyloučení nám tak nedovoluje zahrnout 

 tyto režimy do naší definice demokracie. Hlavním příkladem tohoto typu 

 režimu je Jihoafrická republika v letech 1948-1993. 

6. „Defektní“ a „pretotalitární“ politické situace a režimy – Linz píše, že 

 v úsilí porozumět dynamice nedemokratických politických systémů jsme 

 se pokusili definovat totalitarismus poměrně přísně, aby byl zachován 

 patrný rozdíl od řady autoritářských režimů. Nicméně přechody mezi 

 oběma typy nezahrnují stejnou základní diskontinuitu a až na vzácné 
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 výjimky, jsou násilné zvraty, revoluce, občanské války a vojenské 

 převraty hybateli přechodů od demokracie k autoritarismu. Rozvláčnost 

 hranic se tak odráží i v rostoucím užívání termínů jako „kvazi-totalitární,“ 

 „post-totalitární“, „racionálně-totalitární“ či „totalitarismus bez teroru“ 

 k popsání šedé zóny mezi oběma typy režimů. Režim lze považovat 

 za totalitární pokud politická mobilizace a ideologie použitá k dosažení 

 legitimity společnosti nabývá vysokých hodnot a zároveň je vyloučen i 

 jakýkoliv pluralismus. V případě, kdy režim ve zmíněných podmínkách 

 dosahuje téměř stejně vysokých hodnot, nicméně ne identických jako 

 v totalitarismu, nebo dvě z nich již vyhovují totalitární úrovni, avšak třetí 

 podmínku režim nesplňuje, nazýváme tento typ defektním totalitarismem 

 či pretotalitárním režimem. Příklad defektního totalitarismu lze spatřovat 

 v letech 1921-1924, kdy byla v sovětském Rusku uvedena v život Nová 

 ekonomická politika (NEP). Některé země východní Evropy po Druhé 

 světové válce můžeme zase přiřadit k pretotalitárním režimům. 

7. Posttotalitární autoritářské režimy – po smrti Stalina nastala následná 

 destalinizace jak Sovětského svazu tak i zemí východní Evropy, kdy byl 

 sledován sovětský model vedoucí ke změnám v těchto politických 

 systémech. Tato situace zpochybňovala vhodnost aplikace klasického 

 modelu totalitárních systémů na tyto nové příklady, a proto byla vytvořena 

 kategorie posttotalitárních autoritářských režimů. V těchto režimech se 

 na moci podílí pouze členové strany či přesněji řečeno úzké vedení strany. 

 Tato strana již zastávala dominantní pozici, o kterou zatím nebyla 

 připravena. Tento typ režimu se od ostatních typů autoritářských režimů 

 výrazně odlišuje i politickou kulturou, a takovýchto prvků lze nalézt i 

 více. Proto se z něho Linz později rozhodl učinit samostatný typ režimu, 

 na čemž spolupracoval s Alfredem Stepanem27 a společně s ním udělal 

 z tohoto typu čtvrtou svébytnou kategorii, postavenou naroveň 

 totalitárním, autoritářským a demokratickým režimům. 

 

                                                 
27 Z této spolupráce vzešla kniha Linz, J. J.; Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition 
and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. 
Baltimore/London: The Johns Hopkins University Press.  
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Na závěr kapitoly o autoritářských režimech si ještě zopakujme jejich 

nejzákladnější charakteristiky: 

 

1. povolují vyjadřování omezeného, a nikoliv odpovědného pluralismu; 

2. postrádají vypracovanou a vůdčí ideologii; 

3. nepraktikují intenzivní nebo extenzivní politickou mobilizaci (s výjimkou 

 určitých fází vývoje); 

4. moc, vykonávaná vůdcem, případně úzkou skupinou osob, má nepříliš 

 jasně, avšak zjistitelně definované hranice. (Říchová 2000: 239). 

 

2. 3. Posttotalitarismus 

 

 Ačkoliv cesta k vytvoření této další samostatné kategorie režimů nebyla 

úplně jednoduchá, nakonec většina politologů přijala termín „posttotalitarismus“, 

jenž je dnes považován za kategorii ekvivalentní ostatním skupinám. 

 

 Etablování výrazu „posttotalitarismus“ se setkávalo s mnoha negativními 

ohlasy hlavně proto, že „je založen na tom, co bylo před tím, ale také sugeruje, že 

minulost je už ta tam, kdežto ve skutečnosti v jakési oslabené podobě stále 

zůstávala“ (Novák 2007: 116).  

 

 To ovšem nijak neřešilo problémy zejména některých východoevropských 

„lidových demokracií“ v poslední čtvrtině dvacátého století, které se daly obtížně 

zařadit pod skupinu totalitárních režimů, ale snad ještě složitěji pod autoritarismy. 

S tím souvisí snad největší překážka ve všeobecném přijetí termínu 

posttotalitarismus, a to skutečnost, že Juan J. Linz nejprve zařadil postotalitární 

režimy pod skupinu režimů autoritářských, což se setkávalo s velkým množstvím 

rozporuplných reakcí. 

 

 Nakonec i Linz ve společné práci s Alfredem Stepanem Problems of 

Democratic Transition and Consolidation dospěl k závěru, že posttotalitární 

režimy jsou svébytnou kategorií a je již neudržitelné, držet je pod hlavičkou 

režimů autoritářských. Tímto se dospělo k všeobecné akceptaci výrazu 
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„posttotalitarismus“, který je tak dnes mezi politickými vědci buď vyloženě 

kvitován nebo alespoň tolerován. 

 

Linz a Stepan (1996: 42-51) se tedy snaží dokázat rozdílnost 

posttotalitarismu od totalitarismu stejně jako od autoritarismu, a to ve čtyřech 

dimenzích, kterými jsou pluralismus, ideologie, mobilizace a vůdcovství. 

 

V posttotalitárních režimech je limitovaný společenský, ekonomický a 

institucionální pluralismus. Neexistuje téměř žádný politický pluralismus, protože 

formální monopol moci má stále strana. Začíná zde působit „druhá ekonomika“28, 

která je však stále marginalizována nepřekonatelnou přítomností státu a nelze ji 

považovat za žádnou oficiální režimní politiku. Navzdory režimu vznikají 

disidentské skupiny a ve zralém (pozdním) posttotalitarismu se často objevuje 

„druhá kultura“ či „paralelní společnost“, k jejímž znakům patří například silná 

undergroundová samizdatová literatura, avšak stát ji tvrdě pronásleduje a 

potlačuje. 

 

Vůdčí, propracovaná ideologie vytvořená během totalitární fáze oficiálně 

stále existuje a je součástí společenské reality, avšak její role slábne a začíná být 

chápána jako utopie. Přesunutí důrazu z ideologie na programový konsensus je 

pravděpodobně založeno na racionálním rozhodování. Zároveň se tak omezují 

odkazy na ideologii. Většinová společnost již spatřuje oficiální zásady pouze jako 

povinný rituál a skupiny lidí v „paralelní společnosti“ či „druhé kultuře“ odkazují 

na „první kulturu“ jako na život ve lži, což je jen další zdroj prohlubující se 

slabosti posttotalitárních režimů. Role ideologie v posttotalitárním režimu je tak 

zmenšena ve srovnaní s rolí jakou plní v totalitarismu. Na druhé straně se však 

stále liší i od té v autoritářském systému. Ten má totiž rozptýlenou 

nedemokratickou mentalitu namísto vysoce členěné ideologie vztahující se 

k vedoucí roli strany, zájmovým skupinám, náboženství a mnoha jiným aspektům 

                                                 
28 I zde však existují výrazné rozdíly a je nutné odlišovat například maďarským režimem 
podporované záhumenkové hospodářství od melouchaření či veksláků, kteří byli československým 
režimem pranýřováni, byť většinou trpěny. 



 

 45 

občanské společnosti, ekonomiky a státu. V režimu, který lze nazývat 

posttotalitárním, tato ideologie stále existuje a je i nadále součástí sociální reality 

ve větší míře než ve většině autoritarismů. 

 

Mobilizace v posttotalitarismech zaznamenává pokles analogicky s 

postupujícím poklesem zájmu vůdců i lidí zapojených do různých mobilizačních 

činností. Stále však existuje rutinní mobilizace společnosti uvnitř státem 

podporovaných organizací k dosažení minimálního stupně konformity a souhlasu. 

Mnohé kádry jsou pouhými kariéristy a oportunisty. Přesto však ve společném 

životě stále dominuje rozsáhlé pole režimem vytvořených mobilizačních 

prostředků, ačkoliv ztratilo na intenzitě a i entusiasmus lidí se zřetelně vytrácí. 

Vše by se tak dalo zredukovat na heslo: „Ti co nejsou proti nám, jsou s námi“, což 

by bylo v totalitarismu nepředstavitelné. 

 

I vůdcovství zaznamenává určité změny. Posttotalitární politické elity 

kladou čím dál větší důraz na osobní bezpečnost. Probíhají kontroly na nejvyšších 

pozicích prostřednictvím stranických struktur, postupů a „vnitřní demokracie“. 

Rekrutování do nejvyšších pozic je stále omezeno na oficiální stranu. Nejvyšší 

vůdci tak mohou vzejít ze stranických technokratů ve státním aparátu, jsou 

zřídkakdy charismatičtí a stávají se více byrokratičtí. Posttotalitární vůdcovství je 

v tomto ohledu typologicky blíže autoritářskému, i když se stále zásadně liší, 

hlavně proto, že vstup do nejvyšších mocenských pater je závislý především na 

politické loajalitě, spíše než na profesionálních zkušenostech a rozvinutých 

dovednostech jako je tomu v některých autoritarismech. To může činit potíže i 

v pokusu o omlazení politických špiček, poněvadž kooptace nových lidí z vně 

systému je prakticky vyloučena, což může ukazovat na různé stařecké tendence 

těchto režimů, které se daly pozorovat právě i na normalizačním Československu. 

 

Linz a Stepan si jsou vědomi různých podob posttotalitárního režimu, 

které jsou způsobeny jeho vývojem. Zmiňují se tak o škále která zahrnuje „ranný 

posttotalitarismus,“ „zamrzlý posttotalitarismus,“ a „zralý posttotalitarismus“. 
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Ranně posttotalitární režim je velice blízko totalitárnímu ideálu, ale 

přinejmenším v jedné klíčové oblasti se liší, a tím je určité omezení vůdce. 

 

V zamrzlém posttotalitarismu se sice trvale toleruje určitá kritika režimu, 

ale jinak téměř všechny ostatní kontrolní mechanismy stranického státu zůstávají 

v jeho rukou a po dlouhou dobu se nerozvíjejí29. 

 

Ve zralém posttotalitarismu dochází k podstatným změnám ve všech 

dimenzích posttotalitárního režimu, kromě toho, že hlavní politická úloha strany, 

která je posvátná, se nemění30. 

 

Jak je tedy vidět, posttotalitární režimy se liší od totalitárních i 

autoritářských režimů. Existuje zde mnohem vyšší stupeň základního 

společenského pluralismu než v totalitarismu, ovšem tento pluralismus nikdy 

nejeví náznaky pluralismu politického, jak tomu může být u autoritářských 

režimů. Stále zde totiž existuje jediná politická strana jako vůdčí politická síla. 

 

Nicméně rostoucí pluralismus je současně zdrojem zranitelnosti 

posttotalitárních režimů a hnací silou objevující se demokratické opozice, která 

může ve zralém posttotalitarismu vytvořit trvalé opoziční organizace v občanské 

společnosti a zároveň se mohou objevovat experimenty koexistence státně 

plánované ekonomiky s prvky tržního hospodářství, vedoucí k vytvoření jakési 

„rudé buržoazie“ – ředitelů podniků ve státním sektoru, ale i v rostoucím, i když 

stále podřízeném, soukromém sektoru, zvláště v zemědělství, obchodu a službách. 

Ale v tomto případě se spíše než-li o znaky svébytného typu režimu jedná o 

charakteristiky rozkladu tohoto systému. 

 

Musím však opět zdůraznit, že společenský a ekonomický pluralismus 

nikdy nenabývá takových hodnot jako v autoritářských systémech a politický 

pluralismus se tam nevyskytuje nikdy, a to ani v limitované podobě. Ve všech 

                                                 
29 Zde je jako příklad autory uvedeno Československo v letech 1977-1989. 
30 Zde je jako příklad autory uvedeno Maďarsko v letech 1982-1988.  
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posttotalitárních režimech to je stále oficiální strana, která má jako jediná podle 

práva vedoucí úlohu ve státě a společnosti a politický pluralismus nesmí být 

zaměňován s institucionálním, sociálním či ekonomickým pluralismem. Dokonce 

i formální pluralismus satelitních stran se stává politicky relevantní pouze 

v posledním období režimu, poté co byl uveden do pohybu proces přechodu (k 

demokracii či jiné formě vlády, pozn. autora). 

 

2. 4. Dovětek k teorii 

 

 Samozřejmě, že by výklad teorie nedemokratických režimů, mohl být 

mnohem obsáhlejší a hlubší, nicméně rozsah této práce to neumožňuje. 

K pochopení problému rozdílnosti nedemokratických forem vlád by to však mělo 

stačit. Nezabrání to ale tomu, že se některé kategorie a označení budou zdát 

nešikovné a na případ „normalizačního“ Československa se nebudou hodit. 

Upozorňuje to na problém, že dosud nevznikla obecná, jednotná a ucelená teorie. 

Jsou jen jednotlivé teoretické koncepty ke konkrétním případům, které se dají 

obtížně aplikovat na jiné situace. 

 

 Mohly zde být rozebrány další podskupiny a kategorie a jistě by byly i 

užitečné. Zejména takové termíny, které by pomohly objasnit šedou zónu okolo 

posttotalitarismu. Výrazy jako „kvazi-totalitární“, „racionálně-totalitární“, či 

„totalitarismus bez teroru“ však také nejsou uspokojivým receptem, jak obecně 

popsat různé nedemokracie. Nepřinesl ho ani Gordon Skilling, který 

komunistický posttotalitární autoritářský režim nijak precizně nespecifikoval, a 

tak jeho výrazy jako „konzultativní autoritarismus, kvazi-pluralitní autoritarismus, 

demokratizující se a pluralitní autoritarismus a anarchický autoritarismus jsou 

opět pouhými škatulkami, které můžeme neustále vytvářet, avšak problematiku to 

nesystematizuje a akorát to může způsobit větší nepřehlednost. 

 

 Miroslav Novák (2007: 116) oceňuje přínos, který pro tuto oblast udělal 

Guy Hermet. Ten ze svého slovníku vyškrtl výraz posttotalitarismus a místo toho 

přichází s termínem „změklý totalitarismus“ (totalitarisme mou), jež spatřoval 

v ČSSR a NDR 70. a 80. let 20. století, zatímco v Polsku a Maďarsku té doby už 
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viděl pouhé „levicové autoritářství“. Netvrdím, že to není trefné přirovnání, jenže 

se zde opět opakuje jen pojmenování konkrétních příkladů a obecná kategorie, 

kterou by bylo možné aplikovat i na jiné situace zde nevzniká. 

 

 Velmi užitečný může být jiný přístup ke zkoumání nedemokratických 

systémů – z pohledu stranického systému. Umožňuje to vyhnout se termínům 

totalitarismus, posttotalitarismus, autoritarismus a tak podobně. Například 

Raymond Aron dával v označování komunistických režimů východní Evropy 

přednost názvu „režimy monopolní strany“ před ostatními výrazy. Také Giovanni 

Sartori využívá stranického systému k popsání určitého nedemokratického 

režimu. Termíny jako „jediná strana“ a zejména „hegemonická strana“, který byl 

přebrán od polského sociologa Jerzyho Wiatra, mohou být pro tuto práci velmi 

užitečné. „Model lze popsat následovně. Hegemonická strana nedovoluje soutěž o 

moc ani formálně, ani de facto. Jiné strany mohou existovat, ale jako druhořadé, 

povolené strany, protože jim není dovoleno soutěžit s hegemonickou stranou za 

antagonistických podmínek a na stejném základě. Nejenže ve skutečnosti 

nedochází ke střídání moci, ale ani k němu docházet nemůže, protože o možnosti 

střídání u moci se dokonce ani neuvažuje. Důsledkem je, že hegemonická strana 

zůstane u moci, ať je v oblibě, či nikoli“ (Sartori 2005: 235), což krásně 

vykresluje dané nedemokratické uspořádání. „Systém hegemonické strany 

rozhodně není systémem mnoha stran, ale je přinejlepším dvouúrovňovým 

systémem, v němž jedna strana toleruje a podle svého uvážení přiděluje zlomek 

své moci podřízeným politickým skupinám“ (Sartori 2005: 236). Sartori model 

hegemonické strany specifikoval ještě úžeji, když ho rozdělil na ideologickou 

hegemonickou stranu, která je autoritářštějším typem hegemonické strany a 

pragmatickou hegemonickou stranu s menšími extraktivními a represivními 

schopnostmi a bez pozadí nějaké ideologie. 

 

 Teorii nedemokratických režimů si lze obohatit z mnoha stran, avšak i 

přes mnoho oprávněných námitek je rozdělení na totalitární, posttotalitární a 

autoritářské režimy důležité až nezbytné, poněvadž to umožňuje uvažovat alespoň 
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v takových kategoriích, které lze pomalu považovat za usus, a bez tohoto 

pomocníka by se dalo jen těžko obejít. 
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3. Případová studie „normalizačního“ Československa 

3.1. Historické souvislosti 

 

 Šedesátá léta dvacátého století byla v Československu ve znamení 

uvolňování poměrů. Tento reformní proces vyvrcholil v první polovině roku 1968 

v rámci tzv. „Pražského jara“. Nicméně vnější tlak od členů „sovětského bloku“, 

zejména ze strany Sovětského svazu, proces Pražského jara násilně ukončil 

vojenskou intervencí, které se účastnilo pět států Varšavské smlouvy. 

„Rozhodnutí o intervenci bylo přijato v Moskvě 18. srpna a na setkání 

představitelů pětky bylo potvrzeno. Termín intervence byl určen na noc z 20. na 

21. srpna, a to – dle Brežněva – také na přání některých členů vedení 

KSČ…Zastánci prosovětské linie ve vedení KSČ předpokládali uskutečnění 

politického puče a přípravy domácí půdy pro vojenský vpád. Jejich kalkulace byla 

následující: na schůzi předsednictva ÚV KSČ 20. srpna prosadí prohlášení, 

jakousi výzvu k lidu, ve které veřejně požádají SSSR o vojenský zásah. Zároveň 

ovládnou rozhlas, televizi a důležité tiskárny, obsadí velení Bezpečnosti a armády. 

Hned nato ÚV KSČ zvolí nové předsednictvo a parlament schválí novou vládu“ 

(Kaplan 1993: 66-67). Nutno však podotknout, že tato výzva nebyla úspěšná a 

„bratrská pomoc“ pětky nenabyla žádné legitimity. 

 

 Během těchto dramatických událostí se vydala československá delegace 

do Moskvy, kde „pod hrozbami krveprolití či nastolení vojenského okupačního 

režimu se všemi jeho důsledky, ale také pod hrozbami nenávratu A. Dubčeka i 

jeho nejbližších spolupracovníků“ (Benčík 2004: 230) byl vynucen podpis pod 

kapitulační Moskevský protokol, který formálně schválil politickou realitu 

ustanovenou a) okupací b) ústupkem učiněným československým vedením 

v Moskvě. Moskevský protokol tak velice omezil činnost těch československých 

vůdců, kteří se snažili co možná nejvíce hájit Akční program31, píše Eidlin 

(1981: 329) a dále zakazoval „protisocialistické organizace“ a sociální 

                                                 
31 Akční program KSČ byl dokument, který obsahoval základní principy chystaných přeměn 
československé společnosti v rámci reformy. 
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demokracii, nařizoval upevnění orgánů Bezpečnosti a armády, stranické kontroly 

tisku a zbavení funkcí těch, kteří vystupovali proti SSSR. „Protokol byl podepsán 

za podmínek, které mezinárodní právo pro uznání dohod nepřipouští, a to pod 

nátlakem, v době, kdy země byla okupována a část československých funkcionářů 

vězněna“ (Kaplan 1993: 71). 

 

 Veškeré reformy až na formální podobu federalizace státu (1. 1. 1969 

vstoupil v platnost Ústavní zákon č. 143/1968 Sb. o československé federaci) byly 

vzaty zpět. Začala série čistek a propouštění, která se nevyhnula ani nejvyšším 

postům. „K hlavním příčinám rychlého oslabování mocenské pozice představitelů 

reformy patřil též faktický rozpad “vedoucího jádra“, dosavadní “čtyřky“ – 

Dubček, Svoboda, Černík, Smrkovský (Kaplan 1993: 73). Například Alexandr 

Dubček, později poslední zástupce reformy v ÚV KSČ, byl vystaven jakémusi 

„propadávání sítem“, když byl postupně přeřazován na méně důležité posty a 

pomalu se vytrácel z politického procesu v Československu. Nejprve byl Dubček 

odsunut z křesla prvního tajemníka ÚV KSČ do funkce předsedy Federálního 

shromáždění. Později se stal ještě velvyslancem v Turecku. Dubček tak byl 

zbaven reálného podílu na rozhodování, ale stále byl „užitečný“ ve viditelné 

funkci, píší Balík, Hloušek, Holzer, Šedo (2003: 167). 17. 4. 1969 se do čela 

strany po Alexandru Dubčekovi dostal Gustáv Husák32, když porazil 

protikandidáta Oldřicha Černíka. V důsledku prověrek a čistek ztratila i značná 

část inteligence svou existenci. „Většina takových lidí se musela živit manuálně, 

v dělnických povoláních, a jen málokomu se podařilo zastávat místo jen vzdáleně 

připomínající jejich kvalifikaci. Politika Husákova vedení tak vytvořila vrstvu 

nerovnoprávných občanů, kteří se později stali zdrojem disidentského hnutí“ 

(Otáhal, Nosková, Bolomský 1993: 18). Po obměně v čele vedení strany už nic 

nebránilo tvrdé politice „normalizace“ a „konsolidace“, což většina intelektuálů 

pochopila jako „konec obrodného procesu a návrat k neostalinismu“ (Otáhal, 

Nosková, Bolomský 1993: 13). Ideologický základ procesu normalizace byl 

                                                 
32 Po zbavení Ludvíka Svobody presidentského úřadu, byl Gustáv Husák ještě zvolen 29. 5. 1975 
presidentem republiky. Gustáv Husák se tak stal formální i faktickou hlavou státu. 
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obsažen v dokumentu Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. 

sjezdu KSČ z prosince 1970, který byl vypořádáním se KSČ s reformami a 

výkladem uplynulých událostí. Tento dokument také zdůvodňoval použité 

normalizační prostředky a stanovil do budoucna limity vnitrostranického vývoje. 

Nastolený normalizační kurs byl potvrzen na XIV. sjezdu KSČ 25. 5. 197133. 

 

„Tzv. normalizací rozumíme proces adaptace na situaci, vytvořenou 

vpádem intervenčních vojsk v srpnu 1968“ (Maňák 2005: 241), se snahou 

opětovného navrácení k metodám ovládáni státu a společnosti podle sovětského 

vzoru. Cílem tohoto procesu „byla obnova dřívější podoby komunistické moci, tj. 

regenerace mocenské pozice komunistické strany a jejích vedoucích funkcionářů. 

„Normalizace“ postupně postihla všechny oblasti společenského života a byla 

provázena rozsáhlou perzekucí všeho druhu“ (Kaplan 1993: 60-61).  

 

Zajímavé je pojmout proces „normalizace“ dle postoje, který zaujali Balík, 

Hloušek, Holzer a Šedo. Ti dělí vývoj politického systému v letech 1969 – 1989 

do tří základních fází: 

 

1. 1969 – začátek 70. let: tento proces provázely masové čistky, soudní 

 postihy a perzekuce ve straně i společnosti. Jedná se tedy o fázi čistek a 

 konsolidaci režimu – „normalizaci ve vlastním slova smyslu; 

2. první čtvrtina 70. – druhá polovina 80. let: „zamrznutí“ režimu, která se 

 udržuje pomocí mechanismů vytvořených v předchozí fázi. I když se 

 výraz „normalizace“ užívá pro celé období komunistického 

 Československa od roku 1969, od roku 1972 se jedná spíše o normalizační 

 (normalizací nastolený) režim; stabilní fázi v protikladu k dynamické 

 „normalizaci“; 

3. závěr 80. let: nárůst vývoje dynamiky společnosti, na které nejsou 

 mechanismy režimu schopny adekvátně reagovat. 

 

                                                 
33 Původní XIV. mimořádný Vysočanský sjezd KSČ, který odsoudil vojenskou intervenci do 
Československa, byl v září 1969 prohlášen za neplatný, tak jak to požadovala Moskva. 
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Po uvolnění let šedesátých se opět dostavilo utužení režimu a nabývalo 

represálií. „Ti, kteří si dělali ještě nějaké reformistické iluze, rychle vystřízlivěli. 

Zasedání ÚV KSČ 29. a 30. května 1969 přijalo „Realizační směrnici“ pro další 

postup komunistické strany, která za nejdůležitější úkoly stanovila: a) plné 

ovládnutí KSČ normalizátory; b) obnovení vedoucí úlohy KSČ ve státě a 

společnosti; c) zastavení ekonomické reformy a obnovení direktivně 

byrokratických metod řízení ekonomiky z jednoho politického centra; d) obnovení 

silných státních orgánů jako mocenského nástroje KSČ; e) podřízení 

Československa Sovětskému svazu a setrvání ČSSR v sovětském bloku“ (Prokš 

1993: 38). 

 

Nálada ve společnosti se zhoršovala a občané cítili proti normalizačnímu 

kursu odpor. Perzekuce, soudní postihy, čistky a zastrašování nabyly nejvyšších 

hodnot od padesátých let. Soudní procesy však na rozdíl od let padesátých nebyly 

využívány k rozsáhlé mobilizaci obyvatel proti souzeným. Procesy nebyly ani 

zmiňovány v oficiálních médiích, a když už, tak pouze velmi okrajově. Jejich role 

se tak omezila jen na zastrašování zástupců opozice. Začaly se objevovat i jiné 

způsoby potírání opozice jako opakovaná zadržení a výslechy či jiné aktivity 

Státní bezpečnosti, které se například snažily zhoršit obraz určitého člověka mezi 

občany. V tomto období bylo ze strany vyloučeno půl milionu členů spjatých 

s reformami československé společnosti. Nejrozsáhlejší čistka v KSČ byla 

provedena v roce 1970 formou výměny stranických legitimací. Strana 

rozhodovala o každém členovi, zda mu bude vystavena legitimace nová, nebo 

bude vyloučen či vyškrtnut. Důsledky perzekuce dopadly na sociální postavení 

všech obětí a jejich rodin, což se týkalo více než dvou miliónů občanů. 

„Vyloučení museli odstoupit z vedoucích pozic, pracovníci kultury, spisovatelé, 

žurnalisté a vědci byli potrestáni zákazem výkonu povolání. Pomsta ortodoxních 

komunistů se nezastavila ani před rodinnými příslušníky „pravicových 

oportunistů“, jak teď byli nazýváni protagonisté Pražského jara: potrestány byly i 

děti vyloučených členů strany, které nesměly získat středoškolské vzdělání, a už 

vůbec ne studovat na vysoké škole. Strach před represáliemi zadusil veškerou 

demokratickou diskuzi ve straně“ (Vodička, Cabada 2003: 51). KSČ si bez 

jakékoliv změny či zaváhání nadále osobovala právo vyjadřování se za občany. 
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Nedovolovala ani existenci různých organizací mimo Národní frontu, jelikož 

by mohly ovlivnit politický a veřejný život společnosti, jak se KSČ domnívala. 

„Občané tak byli pojímáni pouze jako recipienti jejího řízení“ (Kuhnová 

2001: 205). 

 

 Čistky však pro někoho měly i kladný dopad, protože uvolněná místa byla 

třeba znovu doplnit, a tak tato křesla byla obsazována novými lidmi. K jejich 

získání bylo nutné přihlásit se k nové moci a podřídit se stanoveným pravidlům a 

omezením. Díky těmto lidem se čistka ve státních i nestátních aparátech 

neprojevila, a to ani na jejich struktuře, protože „na místa propuštěných, 

na uvolněné funkce a pozice přišly záhy nové, v procesu normalizace již 

prověřené kádry“ (Maňák 2005: 260). K rekrutování nových členů KSČ 

docházelo primárně z lidí, kteří to potřebovali kvůli profesionální kariéře. 

„Původní víra v socialistické ideály, která byla v české společnosti značně 

rozšířena, byla nahrazena egoismem a politickým cynismem, v lepším případě 

pragmatismem“ (Vodička, Cabada 2003: 52). Pro tuto dobu bylo také příznačné 

nabídnutí „sociálního kontraktu“ společnosti. Bylo zřejmé, že oficiální ideologii 

už nevěří ani režim ani společnost. KSČ ji však nadále chtěla uchovat, protože ji 

využívala jako hlavní ospravedlnění, jako všeobsáhlou záminku k udržení důvodů 

„života ve lži“, uvádí Thompson (2001: 72). Netoužila již po hlasité veřejné 

podpoře ideologie, ale po rezignaci obyvatel na politické dění a jejich ústup 

do soukromé sféry. Výměnou za to mělo být uspokojování materiálních potřeb, 

zajištění sociálních jistot a nevměšování se do soukromého života. Tyto kroky 

ve společnosti skutečně zafungovaly. Občané rezignovali na veřejný život a stáhli 

se do soukromý. Tuto situaci například potvrzoval nový trend, kdy městské 

obyvatelstvo díky stoupající životní úrovni, si začalo pořizovat venkovské chaty a 

chalupy, píše Ulč (1978: 425), čímž rozvíjeli svůj soukromý život ještě více. 

„Sociální postavení obyvatel, především udržení a vzestup životní úrovně, patřilo 

k nejdůležitější části politické „normalizace““ (Kaplan 1993: 62). Tímto se KSČ 

snažila neutralizovat politickou nespokojenost obyvatel. Ti si uvědomovali, že 

normalizátoři mají v rukou značnou moc, kterou mohou kdykoliv a proti 

komukoliv použít. Většina obyvatel se tak navenek jakoby smířila s daným 

stavem a formálně plnila, co od nich režim jak na pracovištích tak ve 
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společenském životě vyžadoval. Ale ve skrytu duše lidé režimem pohrdali. 

Nicméně „většina občanů se o politiku nezajímala, neboť se domnívala, že stejně 

nic nezmůže, přednostně se starala o osobní a rodinné zájmy a nechtěla se 

vystavovat riziku případné ztráty zaměstnání či trestního postihu a vězení“ (Prokš 

1993: 45). Dalšími znaky této snahy normalizace bylo zmírňování 

vystupňovaných sociálních problémů z minulosti, řešení bytové nouze, vzrůst 

příjmů či orientace lidí na konzumní způsob života. Kromě těchto metod se 

k zajištění souhlasu se sociálním kontraktem užívalo odříznutí od nezávislých 

zdrojů informací či zastrašování. KSČ až na výjimky nepočetných skupin aktivní 

opozice dosáhla toho, že občané nabízený „sociální kontrakt“ přijali a společnost 

zůstala v lhostejnosti a netečnosti. 

 

 Tato politika však byla velice nákladná a měla nepříznivý vliv 

na ekonomiku. Podobně špatné dopady na československou ekonomiku měly i 

sovětská okupace, likvidace reformy a politická normalizace, které se projevily 

ve zklamání obyvatel, pocitech beznaděje a bezmoci, odporu k okupantům, 

nezájmu o společenské záležitosti, nedůvěře k vládnoucím kruhům a především 

v úpadku pracovní morálky. „Mnoho jevů potvrzovalo pokles pracovní morálky, 

který přiznávala i politická místa: vysoká nemocnost, velká fluktuace, nízký stupeň 

využívání pracovního času a stále značný rozsah přesčasové práce, pokračující 

úbytek pracovníků druhé a třetí směny, mzdová nekázeň…, udržování nízkých 

pracovních norem a jejich vysoké překračování, rozkrádání socialistického 

majetku, vzestup zmetků – výrobků nízké jakosti“ (Kaplan 1993: 75). Direktivně 

byrokratické metody řízení promarňovaly bohatství a potenciál Československa a 

snaha nepřipustit žádné změny způsobovala utužování režimu. Výsledkem bylo 

potlačení občanských a lidských práv, hospodářské zaostávání za vyspělým 

světem, stagnace a posléze snižování životní úrovně a rozsáhlé škody na životním 

prostředí. „Pokud se přesto podařilo dosáhnout pozitivních výsledků či některých 

úspěchů, bylo to především zásluhou obětavé práce prostých občanů i odborníků. 

Většinou musely být probojovány proti odporu byrokratického aparátu, který 

podezíravě sledoval každou aktivitu, jež překračovala všeobecný průměr“ (Prokš 

1993: 46). 

 



 

 56 

 Jeden z klasických nedemokratických prvků v období normalizace bylo 

oznamování vysoké míry volební účasti a volební podpory Národní frontě. Balík, 

Hloušek, Holzer a Šedo (2003: 167) zmiňují, že podle oficiálních údajů se voleb 

účastnilo zpravidla více než 99 % voličů, jejichž podpora Národní frontě také 

přesahovala 99 % ze všech hlasů. Zvolení „poslanci sice měli být považováni 

za svobodně zvolené zástupce lidu, ale jejich hlavním úkolem bylo plnění pokynů, 

které dostávali od stranického vedení. Návrhy zákonů byly již před schvalováním 

v parlamentu projednány orgány KSČ“ (Balík, Hloušek, Holzer, Šedo 2003: 168). 

Další nedemokratický prvek lze spatřovat v tezi o jednotné státní moci, která měla 

vyjadřovat „zájmy lidu“ a sloužit jim, místo demokratického dělení mocí. 

Jednotlivé orgány státní moci, a to i vláda, tak byly podřízeny KSČ a vykonávaly 

pouze určité funkce. KSČ tedy byla jasně vedoucí silou ve státě. Z 

pohledu stranického systému byla v Sartoriho typologii ideologickou 

hegemonickou stranou a ostatní strany disponovali pouze velice limitovanou 

mírou autonomie a jejich účelem nebylo konkurovat v rámci Národní fronty 

komunistické straně, ale „udržovat „fasádu“ režimu, který chtěl budit dojem, že 

není diktaturou jedné strany“ (Balík, Hloušek, Holzer, Šedo 2003: 171). KSČ 

během období normalizace zastávala jednu z nejkonzervativnějších a nejsilnějších 

pozic v rámci celého sovětského bloku. Marek Bankowicz (1998: 92) ji řadí hned 

za KSSS. Konzervativní síly dominující v KSČ zabraňovaly jakékoliv liberalizaci 

režimu, jako tomu bylo například v Polsku či Maďarsku, kde se postupně začala 

prosazovat reformní křídla. KSČ si svoji velice konzervativní pozici zachovala i 

poté, co se v SSSR ujal moci Michail Gorbačov a vyhlásil perestrojku. Tento fakt 

byl potvrzen v prosinci 1987, kdy Gustáv Husák rezignoval na funkci generálního 

tajemníka ÚV KSČ34 a na toto místo byl zvolen další z normalizátorů - 

konzervativců Miloš Jakeš. Potřeba reforem podle sovětského vzoru byla pro 

KSČ nepřijatelná. Vedení KSČ se sice ve své rétorice hlásilo k přestavbě, ve 

skutečnosti se však bránilo jakýmkoliv reformám, neboť jeho mocenskou 

„legitimací“ bylo právě to, že reformy potlačilo a nastolilo ortodoxně 

komunistický režim. Tím se vedení KSČ dostalo do politické izolace“ (Vodička, 

Cabada 2003: 52). Ke konci 80. let byl patrný deficit dynamiky vývoje ve straně 

vůči společnosti. Strana již nedisponovala fungujícími mechanismy, které by byly 

                                                 
34 Presidentský úřad však Gustáv Husák zastával i nadále.  
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schopny potlačit protestní hnutí. To byla jedna z příčin pádu mocenského 

monopolu KSČ. 

 

V období normalizace stála proti režimu opozice, která však nebyla nijak 

stranicky ani formálně organizována. Měla velice pestré sociální a politické 

složení. Její členové pocházeli z prostředí dřívějších podnikatelů a původně 

soukromě hospodařících rolníků, dále z křesťanů a církevních hodnostářů, 

stoupenců pravicových směrů, ale i národních socialistů, sociálních demokratů a 

bývalých komunistů vyloučených z KSČ po roce 1968. „Normalizátoři chtěli 

politickými čistkami vyřadit ze hry své nepřátele, zastrašit ostatní občany a 

upevnit svou nadvládu. Bezprostředně tohoto cíle dosáhli, ale z dlouhodobého 

hlediska tím svůj režim podrývali, protože jej zbavovali schopných odborníků“ 

(Prokš 1993: 46-47). Opoziční činnost v 70. a 80. letech se také odehrávala 

v duchu samizdatu. Zaměřovala se na šíření zakázaných tiskovin a nahrávek. Dále 

organizovala diskuze na ilegálních schůzkách či koncerty a prezentace 

undergroundových umělců a interpretů, kterým nebylo oficiálně povoleno 

působit, a tak předváděli svou tvorbu přátelům v soukromých bytech, domech, 

zahradách a tak podobně. Opozice se také snažila veřejnost ovlivnit letáky. 

Spisovatelé, odborníci humanitních věd, novináři a publicisté psali různé studie, 

pojednání a knihy a vydávali je v samizdatových periodikách a edicích. Pro 

vybraný okruh posluchačů pořádali přednášky a semináře k tématům, o kterých 

komunistický režim záměrně mlčel či je přímo zakazoval. Byly udržovány 

kontakty s československými emigranty v cizině, od kterých se do republiky 

ilegálně dostávaly rozličné tiskoviny a literatura, jež zde byla konspirativně 

rozšiřována, uvádí Prokš. V Československu tak existovala druhá – paralelní 

kultura. Nejvýraznějším představitelem opozičních struktur byla Charta 77, která 

byla zvratným bodem v historii československé antikomunistické opozice, uvádí 

Bankowicz (1998: 93). Prohlášení Charty 77 bylo vydáno 1. 1. 1977. Charta 77 

vznikla na popud nedodržování lidských a občanských práv, která byla do 

československé Sbírky zákonů přijata jako součást Závěrečného dokumentu 

KBSE, schváleného během tzv. Helsinského procesu v roce 1975. Charta 77 

chtěla poukázat svým vznikem na nedodržování těchto schválených a přijatých 

práv, a to i v souvislosti se zásahem proti české undergroundové rockové skupině 
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The Plastic People of the Universe a s přípravou soudního procesu s jejími členy. 

Charta 77 spojovala proti režimu mnoho názorových skupin a platforem. Toto 

široké hnutí se dalo dělit na bývalé vysoké komunistické funkcionáře z doby 

Pražského jara, levicovou marxistickou opozici, intelektuály, spisovatele či 

představitele křesťanských církví. Hlavní tři politicko-ideologické směry byly 

reprezentovány třemi mluvčími, kteří se každý rok měnili. Mezi prvními třemi 

mluvčími byl dramatik Václav Havel, filosof Jan Patočka a bývalý ministr 

zahraničních věcí z doby Pražského jara Jiří Hájek. Charta 77 byla předvojem 

dalších opozičních skupin, které začaly od konce 70. let v Československu 

vznikat. Za všechny jmenujme alespoň Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 

(VONS) založený na jaře roku 1978 či takové iniciativy, které vznikaly od druhé 

poloviny osmdesátých let jako například Hnutí za občanskou svobodu (HOS), 

Demokratická iniciativa, Klub za socialistickou přestavbu Obroda či Mírový klub 

Johna Lennona. Od roku 1988 se začaly opět konat masové demonstrace proti 

režimu a zásah proti jedné z nich konané 17. listopadu  1989 byl impulsem k pádu 

komunistického režimu v Československu. 

 

Pádu předcházely kolosální problémy samotného režimu. Ještě v průběhu 

sedmdesátých let byl stát schopen uspokojit většinu svých obyvatel jistým 

zlepšením sociálního zabezpečení a mírným zvýšením osobní i společenské 

spotřeby, což dočasně stabilizovalo komunistický režim. Jenomže těchto výsledků 

bylo dosaženo jen díky dočerpání zbývajících rezerv a dovedením extenzivních 

metod hospodaření do extrému, které již na konci sedmdesátých let narazily na 

své hranice a tímto přístupem došlo k nebývalému poškození přírody, zhoršení 

životního prostředí a zadlužení budoucích generací. „Od poloviny 80. let 

normalizační režim stále více svíralo několik domácích a zahraničních tlaků, 

které jeho vládci nemohli přezírat. Z vnitřních to byly především a) ekonomické 

problémy a hrozba sociálních nepokojů, b) soupeření různých proudů 

komunistické strany o moc, c) rostoucí aktivita domácí protitotalitní35opozice a d) 

zrychlující se odklon stále větší části veřejnosti od normalizačního režimu a 

zužování společenské základny jeho mocenské garnitury, která se dostávala do 

                                                 
35 Tímto nechci předem naznačovat, že se jednalo o totalitární režim. Pouze doslovně cituji řádky 
Petra Prokše. 
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vnitřní izolace. Z vnějších to byly zejména a) Gorbačovova politika přestavby a 

naléhání sovětského vedení, aby také KSČ přikročila k nezbytným reformám36, b) 

slábnutí SSSR a celého sovětského bloku i postupující rozklad jeho totalitních 

režimů, c) rostoucí převaha Západu a neutuchající péče západního společenství o 

dodržování občanských a lidských práv a d) rozmáhající se mezinárodní izolace 

již zcela zkompromitovaných normalizátorů“ (Prokš 1993: 55). 

 

Všechny zmíněné důvody se významnou měrou podepsaly pod 

zkolabování skomírajícího a chřadnoucího režimu. Otázkou byla roznětka, která 

započne pád komunismu v Československu. Mohlo jí být hnutí za propuštění 

Václava Havla z vězení na jaře 1989, dopis „Několik vět“ v létě téhož roku či 

nějaká z řady demonstrací, které se konaly čím dál častěji. Nakonec jí byly 

události související s Mezinárodním dnem studentstva 17. listopadu 1989. 

Studenti se původně shromáždili za účelem padesátého výročí útoku německých 

nacistů na vysokoškoláky. Posléze se dav otevřeně kritizující současné poměry 

v Československu vydal k průvodu a byl napaden příslušníky bezpečnosti. Tento 

incident se nakonec stal tím spouštěčem, který nastartoval pád komunistické 

diktatury v Československu. 

 

3.2. Analýza československého nedemokratického režimu za 

normalizace 

 

 Skutečným cílem této diplomové práce je pokusit se analyzovat 

komunistický nedemokratický „normalizační“ režim v Československu. Bude 

nutné se zaměřit na charakteristické znaky a atributy nedemokratických režimů na 

konkrétním případě Československa v období po roce 1968. Takovýto přístup by 

měl umožnit pokus o zařazení případu „normalizačního“ Československa 

k nejvhodnějšímu typu nedemokratického režimu. 

                                                 
36 Zde se nachází velký rozpor, poněvadž normalizátoři oficiálně podporovali přestavbu, ale chtěli 
ji učinit za specifických československých podmínek, které je prý nutné respektovat. Po dlouhých 
letech přesvědčování o sovětském modelu jako jediném možném to působilo velice překvapivě. 
Skutečnost však byla taková, že normalizátoři reformy a přestavbu prostě odmítali, a to hlavně 
z důvodu zpochybnění legitimity jejich vedení, kterou získali právě zamezením veškerých 
reforem.  



 

 60 

 Nebude nezbytné vymýšlet nové kategorie a názvosloví, do nichž by bylo 

Československo následně zaškatulkováno. Postup bude spíše takový, že vybrané 

charakteristiky nedemokratických režimů budou rozebírány na příkladu 

Československa a posléze se bude zjišťovat, zda a do jaké míry odpovídá 

„normalizační“ režim těmto prvkům. Jelikož již bylo lehce naznačeno, že některé 

s východoevropských lidových demokracií druhé poloviny dvacátého století nelze 

bezchybně přiřadit k autoritářským ani totalitárním režimům a „normalizační“ 

Československo není výjimka, tak díky zhodnocování použitých charakteristik 

nedemokratických režimů na případu Československa by se mělo zjistit, k čemu 

měl československý stát té doby blíže – jestli k autoritarismu či totalitarismu, 

případně zda by se dal bez žádných pochyb přiřadit k posttotalitarismu, i když jak 

již bylo zmíněno, tato kategorie není zcela bezvýhradně přijímána. 

 

 A co se týká prvků, které budou vybrány k posuzování a zkoumání 

československého režimu během normalizace, jednat se bude zejména o katalog 

šesti základních rysů totalitárních režimů Friedricha a Brzezinského obohacený o 

další postřehy ostatních autorů, kteří byli zmíněni v úvodní teoretické části jako 

například Juan Linz, Raymond Aron či Hannah Arendtová. 

 

 Jak už bylo uvedeno v první teoretické části práce, teorie totalitarismu 

Friedricha a Brzezinského se potýkala s určitou kritikou. Autorům bylo mimo jiné 

vyčítáno, že jejich pojetí vlastně nevysvětluje vůbec nic. „Kontrola politické sféry 

nad společností a jakýmkoli sociálním pohybem je tak absolutní, že nezbývá 

konstatovat, že je, nebo není…Totalitní politický režim v tomto pojetí nemá vznik, 

nemá vývoj, je mimo historii. Buď je, nebo není. Jediné pohyby se týkají míry 

represe, čili intenzity “totalitních“ rysů“ (Dvořáková, Kunc 1994: 41). A i postup 

v této práci je takový, že se bude zkoumat intenzita jednotlivých prvků režimu a 

až se výsledné hodnoty zpracují, umožní tím odhalit k jakému nedemokratickému 

uspořádání má „normalizační“ Československo nejblíže. 
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 Ovšemže ty charakteristiky, které ve svých konceptech uvádějí Friedrich 

s Brzezinskim, Aron, Linz či Arendtová nejsou jediné, které umožní pochopit 

podstatu režimu a pomůžou ho co nejsprávněji přiřadit k odpovídajícímu typu 

nedemokracie. 

 

 Jedním z takto významných a výrazných zdrojů může být i Ústava 

Československé socialistické republiky přijata Národním shromážděním republiky 

československé 11. července roku 1960, zvláště zaměříme-li se na určité části a 

články. Ústava z roku 1960 prohlašuje: „Vstoupili jsme do nového období našich 

dějin a jsme odhodláni jít dále k novým, ještě vyšším cílům. Dovršujíce 

socialistickou výstavbu, přecházíme k budování socialistické společnosti a 

shromažďujeme síly pro přechod ke komunismu“. Nicméně výše představená 

cesta ke komunismu sebou přinášela mnoho nedemokratických metod, které po 

roce 1968, tedy od počátku normalizace, nabyly na ještě větším významu. Některé 

z těchto nedemokratických metod a postupů byly kodifikovány i v Ústavě. Snad 

nejznámějším příkladem je článek 4 z první hlavy Ústavy,  jenž se zaobírala 

společenským zřízením. V článku 4 se píše: „Vedoucí silou ve společnosti i ve 

státě je předvoj dělnické třídy, Komunistická strana Československa, dobrovolný 

bojový svazek nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanů z řad dělníků, rolníků a 

inteligence“. Komunistická strana má podle článku 6 Ústavy ještě další 

neopominutelnou funkci v Národní frontě. „Národní fronta Čechů a Slováků, v 

níž jsou sdruženy společenské organizace, je politickým výrazem svazku 

pracujících měst a venkova, vedeného Komunistickou stranou Československa“. 

 

 Při pohledu na politický, stranický a společenský systém komunistického 

Československa je jasně patrná dominance a převaha komunistické strany ve 

všech oblastech a sférách československého státu. Ještě lepší výraz než 

dominance či převaha je termín hegemonie, zvláště v souvislosti se Sartoriho 

hegemonickou stranou. Není pochyb o tom, že by se Komunistická strana 

Československa mohla přiřadit ke skupině ideologických hegemonických stran, 

ve smyslu v jakém o nich psal Giovanni Sartoti. Bankowicz (1998: 91-93) k tomu 
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píše, že Komunistická strana Československa získala absolutní politickou 

hegemonii, a to bez výhrad čtyř pozůstalých stran, které své role v politickém 

systému definovaly jako doplňkovou spojeneckou činnost či působení. 

Bankowicz československé nekomunistické strany považuje za nejslabší strany 

tohoto typu v celém sovětském bloku a připomíná, že je i česká emigrační 

literatura popisovala jako „satelitní“ či dokonce „ozdobné“ strany. Sice byly 

součástí mocenských struktur, ale jejich podíl byl prakticky zanedbatelný. 

Socialisté a lidovci měli v parlamentu obvykle pouze okolo patnácti poslanců a 

slovenské strany byly v tomto ohledu reprezentovány dokonce ještě méně. 

Ve vládních řadách nikdy nezasedali více než dva ministři z těchto stran. Také 

jejich právní pozice nebyla nikterak silná a narozdíl od komunistické strany 

nebyly zmíněny v Ústavě37. Jejich existencí se zabývaly výlučně jen dokumenty 

Národní fronty, ve kterých bylo definováno, že tyto strany jsou její součástí. 

Komunistická strana Československa tak platila za nejsilnější vládnoucí 

komunistickou stranu ve východním bloku, samozřejmě s výjimkou té sovětské, a 

i do velikosti podle svých členů patřila mezi největší. Zvláště zarážející byl 

obrovský poměr jejích členů vůči populaci celého státu. Ten se však v důsledku 

politických čistek výrazně po roce 1968 snížil, přesto však zůstal fascinující.  

 

 Přes tuto nadřazenost komunistické strany a druhořadost stran ostatních si 

režim nikdy netroufnul nekomunistické strany nadobro zrušit, poněvadž 

symbolizovaly pevné politické tradice země, zejména tradice pluralismu a 

bohatého stranického života. Co více, Československá strana socialistická, která 

měla ve svém názvu slovo „socialistická“, nabízela, přinejmenším nominálně, 

alternativu vůči socialismu, který reprezentovala KSČ. Na druhé straně, jak již 

bylo zmíněno, ani jedna z ostatních nekomunistických stran nezaujímala 

v systému významné postavení. V mnohém to připomínalo právě osud Ústavy, ze 

které nemálo rádoby „demokratických“ článků bylo porušováno a litera zákona 

nebyla naplňována. Praktický politický život se tímto často dostával do rozporu 

                                                 
37 Už jen proto musely satelitní strany uznávat vedoucí úlohu KSČ, protože na rozdíl od ní nebyly 
v Ústavě zakotveny. 
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s Ústavou a její správný výklad nebyl nikdy zcela naplněn. Ústava tedy sehrávala 

roli krytí či fasády režimu, podobně jako nekomunistické strany, avšak jejich 

fundamentální význam byl marginální. 

 

 Bankowicz charakterizuje Československo za normalizace jako 

ideologicko ortodoxní politický režim, ve kterém až do roku 1988 zůstával 

nejvlivnější osobou doktrinářský leninista Gustáv Husák a léta jeho vlády 

označuje, společně s Milanem Šimečkou, za „éru lhostejnosti a duchovní smrti“ a 

dále tvrdí, že oficiální rétorika byla často udržována v duchu stalinismu. 

Bankowicz též připomíná trefný popis režimu Václava Havla, který ve svém 

dopisu Dr. Gustávu Husákovi z roku 1975, označoval systém panující v zemi 

„československým politickým apartheidem“, ve kterém se obyvatelstvo dělí na 

dvě třídy: na silnou vládnoucí skupinu a na zbytek poddaných pod všestranným 

nátlakem a dozorem ze strany politické policie. 

 

 I osoba již zmiňovaného Gustáva Husáka, může leccos napovědět o 

období normalizace. Skilling (1991: 8-9) uvádí, že se po svém nástupu na 

nejmocnější post v dubnu 1969 Husák postavil i do čela kontrarevoluce proti 

„Pražskému jaru“ a sváděl ustavičné bitvy proti ideám a osobám roku 1968. 

Vedoucí princip pro jeho politiku byl dokument Poučení z krizového vývoje, který 

popisoval Dubčeka jako bezzásadového oportunistu a reformní program jako 

hrozbu existence socialismu. Po roce 1975 Husák koncentroval ve svých rukou 

veškerou moc – jako president, první tajemník strany a vrchní velitel ozbrojených 

sil (je nutné podotknout, že za tuto kumulaci funkcí byl v období 1967-8 ze svých 

pozicí odsunut Antonín Novotný). Husák tak nesl plnou zodpovědnost za 

likvidaci reforem roku 1968 a neúprosnou čistku mezi jeho bývalými kolegy. 

 

 Skilling též připomíná Husákovo poválečné působení na Slovensku, čímž 

se víceméně předurčil do své „normalizační role“. V tomto období zastával vládní 

(nikoliv stranické) pozice a prokázal se jako uznávaný odborník v umění 

politických intrik a skrytého boje, používání falše a klamu a ve vynaloženém úsilí 
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na zrušení ostatních slovenských stran a zavedením monopolu moci pro 

komunisty v listopadu 1947, čímž Praze poskytnul model coup d'état na únor 

1948. Nicméně v padesátých letech byl uvězněn jako údajný „buržoazní 

nacionalista“ a propuštěn byl až v roce 1964. Ačkoliv byl odsouzen za obvinění z 

„buržoazního nacionalismu“, nikdy neměl silné nacionalistické cítění a 

nacionalismus užíval pouze jako nástroj proti jeho rivalům a v úmyslu rozšíření 

jeho kontroly nad Slovenskem vis-à-vis Praze. Během Pražského jara se jako 

zastupující ministerský předseda staral více o domáhání slovenské národní 

autonomie než o obecnější demokratické reformy. Do značné míry byl odpovědný 

za vytvoření federálního systému a Slovenské republiky v roce 1968, ale bez 

výčitek již jako první tajemník oslaboval slovenskou autonomii a podřizoval opět 

Bratislavu Praze. Po sovětské okupaci Československa se Gustáv Husák svým 

chytrým manévrováním stal jasnou Brežněvovou volbou na nástupce Dubčeka a 

v této pozici uskutečnil požadavky eliminace všech známek reforem roku 1968 

s výjimkou formálního uspořádání federace, což lze i chápat jako „potvrzení 

výroků aspirujících na obecnou platnost typu „komunismus je nereformovatelný“ 

(Dvořáková, Kunc 1994: 41).  

 

 Skilling sice vnímá Husáka i jako osobu, která v případě nutnosti ukázala 

kuráž a jistou nezávislost, ale hlavně jako člověka, který byl v první řadě 

nemilosrdným taktikem, ne zručným v důvtipných vlastnostech kompromisu a 

vyjednávání, ale spíše v užívání prohnanosti a nátlaku v Machiavelliho stylu. 

Neprokázal žádnou odhodlanost bránit československé národní zájmy a pouze 

sloužil svým sovětským pánům jako ochotný a poslušný lokaj. Navíc ho například 

ve srovnání s Kádárem v Maďarsku shledavají Linz a Stepan (1996: 318) 

mnohem méně flexibilním a více nekompromisním, což také něco naznačuje o 

povaze československého režimu a skutečnost, že se Husák naprosto identifikoval 

s Brežněvovou doktrínou38 a v pozdějších letech tak komunistická strana 

                                                 
38 Jednalo se o doktrínu omezené suverenity socialistických zemí vyplívající z logiky sovětského 
chápání takzvaného socialistického internacionalismu, jež vycházela z teze, že zájmy socialismu a 
vztahy mezi socialistickými státy mají absolutní prioritu. Sovětský svaz tak měl možnost 
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vzdorovala Gorbačovovu myšlení, to jen podtrhuje. Slovy spisovatele Milana 

Kundery byl Gustáv Husák „presidentem zapomnění“. Právě o zapomnění 

normalizace usilovala. Ve skutečnosti režim lidem říkal: Zapomeňte na rok 1968. 

Zapomeňte na Vaše demokratické tradice. Zapomeňte, že jste kdysi byli občany 

s právy a povinnostmi. Zapomeňte na politiku. Na oplátku Vám dáme komfortní 

život. Neptáme se Vás zda věříte v nás nebo v naši nesmyslnou ideologii. Vše co 

žádáme je, že se navenek a veřejně podřídíte a přizpůsobíte, píší podle Timothy 

Gartona Ashe Linz a Stepan (1996: 320). 

 

 Jakoby se čas v Československu zastavil. Vývoj ve společnosti byl utnut. 

Režim neumožňoval ani žádnou katarzi a vyrovnání se s minulostí, i když již byla 

zločinná historie padesátých let dvacátého století přiznána. Normalizace se 

opravdu rovnala zapomnění. Tento stav výstižně vykresluje několik odstavců 

z románu Nesnesitelná lehkost bytí. Kundera (2006: 190) v nich píše:  

 

 „Těm, kteří si myslí, že komunistické režimy ve střední Evropě jsou výhradně výtvorem 

zločinců, uniká základní pravda: zločinné režimy nevytvořili zločinci, ale nadšenci, přesvědčení, 

že objevili jedinou cestu vedoucí do ráje. Hájili ji udatně, a popravili proto mnoho lidí. Později 

vyšlo všeobecně najevo, že žádný ráj neexistuje, a nadšenci byli tedy vrahové. 

 Tehdy začali všichni na komunisty křičet: Jste odpovědni za neštěstí země (zchudla a 

zpustla), za ztrátu její samostatnosti (upadla do područí Ruska), za justiční vraždy! 

 Ti, co bylo obviněni, odpovídali: Nevěděli jsme! Byli jsme oklamáni! Věřili jsme! Jsme 

v hlouby duše nevinni! 

 Spor se tedy zúžil na tuto otázku: Opravdu nevěděli? Nebo se jen Tváří, že nevěděli? 

 Tomáš sledoval tento spor (sledoval ho celý desetimilionový národ) a říkal si, že mezi 

komunisty byli jistě lidé, kteří tak docela nevědomí nebyli (musili přece něco vědět o hrůzách, 

které se děly a nepřestaly dít v porevolučním Rusku). Je však pravděpodobné, že většina z nich 

nevěděla opravdu nic. 

 A řekl si, že základní otázka není: věděli, nebo nevěděli?, nýbrž: je člověk nevinný proto, 

že neví? je hlupák na trůně zproštěn jakékoli odpovědnosti jen proto, že je hlupák? 

 Dejme tomu, že český prokurátor na začátku let padesátých, který žádal smrt pro 

nevinného, byl oklamán ruskou tajnou službou i vládou své země. Ale jak je možné, že dnes, kdy už 

                                                                                                                                                 
intervenovat v jakékoliv zemi socialistického bloku, čehož poprvé využil právě v roce 1968, kdy 
byly zásady doktríny poprvé formulovány, v Československu. 



 

 66 

víme, že obvinění byla absurdní a popravení nevinní, tentýž prokurátor hájí čistotu své duše a bije 

se v prsa: mé svědomí je čisté, nevěděl jsem, věřil jsem! Copak právě v jeho „nevěděl jsem! věřil 

jsem!“ netkví jeho nenapravitelná vina“? 

 

 Celkově se československý režim během normalizace dostal do 

nehybnosti. Zatím zde ještě nebyly zanalyzovány všechny významné znaky 

potřebné k zařazení režimu k příslušnému typu nedemokratického uspořádání, 

avšak minimálně po vzoru T. G. Ashe lze konstatovat, že po jednom Pražském 

jaru nastala v Československu dvacetiletá zima. Z „pročištěného“, zastrašeného a 

zkorumpovaného aparátu nevzcházely žádné náměty k reformám. Mladší straničtí 

vůdci sice kritičtí byli, avšak cynicky pouze v soukromí. Snad již téměř nikdo 

nemohl věřit ideologii; veškeré rituály byly vykonávány z velké míry ze 

setrvačnosti a také proto, že chtěl-li obyčejný člověk v životě obstát, byla to jedna 

z tisíce „maličkostí“, které mu zajišťovaly relativně klidný život „v souladu se 

společností“, uvádí Havel (1990: 8-9). Veškerá mystifikace režimu byla 

prokouknuta, nicméně i nadále přežívala a lidé se podle ní museli chovat. Ovšem 

jak Havel konstatuje, tento pilíř stojí na vratkém základě: Totiž na lži. „Osvědčuje 

se proto jen potud, pokud je člověk ochoten žít ve lži“ (Havel 1990: 14). 

 

 Dvořáková, Kunc (1994: 127-128) píší, „že koncepce totalitního režimu, 

jak se utvářely od 40. do 70. let, jsou analyticky nevhodné pro uchopení 

vývojových rysů politického režimu v Československu minimálně od 60. let. Není 

pochyb o tom, že klíčoví představitelé tohoto režimu vždy vykazovali patrné 

totalizační záměry, ale zopakujme znovu, že když je dán záměr, systém není dán“. 

Na druhé straně však za normalizace nebylo po šedesátých letech už ani vidu ani 

slechu a režim se stal opět velice tuhým. Možná, že režim nedosahoval tak 

vysokých hodnot represe jako v padesátých letech, ale v mnoha případech 

totalitární rysy vlastně naplňoval. Ovšem to bude rozebráno později. Nicméně 

nutno přiznat, že se objevovaly i situace, které by se v totalitarismu neobjevily. 

Ať už je to případ, kdy čelný představitel režimu Miloš Jakeš popisuje svoje 
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postavení, stejně jako postavení spoluvládnoucí špičky, jako „kůl v plotě“39, nebo 

„mlčenlivý pakt lidu, respektive zdržení se represí výměnou za pasivitu, apatii a 

formální loajalitu“ (Dvořáková, Kunc 1994: 128). 

 

 Komunistický režim si v Československu získával pasivitu a loajalitu i 

relativním blahobytem. Selucký (1991: 171-173) k tomu píše, že relativní vysoký 

životní standard raných sedmdesátých let byl veřejnosti presentován jako 

positivní výsledek návratu ke starému systému státního řízení a plánování. Pokud 

tato politika několik let fungovala, tak proto, že předchozí období let 1966 – 1969 

bylo, z ekonomického pohledu, nejúspěšnějším poválečným obdobím a nové 

vedení mohlo stavět na dobrých výsledcích a také na tom, že se státu v těchto 

letech vracelo mnoho peněz, které v polovině padesátých let půjčoval zemím 

Třetího světa, a nadto stát sám získával půjčky jak z Východu tak ze Západu, 

které mu pomáhaly financovat tento konzumní rozmach. Avšak v průběhu dalších 

let ekonomika ztrácela dech a staré metody řízení a plánování vedly nevyhnutelně 

k trvalé kumulaci problémů. Československý průmysl byl jak technologicky tak 

strukturálně zastaralý. V porovnání s průmyslově vyspělými státy západní Evropy 

Československo spotřebovávalo přibližně dvakrát více ocele pro stejný objem 

vyrobených strojů a vydávalo o šedesát procent více energie na tisíc dolarů 

hrubého domácího produktu. Československo se tak dostalo ze své předválečné 

pozice, kdy patřilo mezi průmyslově nejvyspělejší státy světa, a kleslo až někam 

ke čtyřicátému místu na světě za takové země jako Jižní Korea a Taiwan. 

 

 A právě v situaci, kdy už nebyl stát sto plně uspokojovat potřeby obyvatel 

a zajistit jim příslušnou výši životního standardu, nesměl režim ustoupit od represí 

a postihů a spoléhat se pouze na apatii, lhostejnost a loajálnost občanů. „Velmi 

zjednodušeně by se dalo říci, že post-totalitní systém vyrostl na půdě historického 

setkání diktatury a konzumní společnosti“ (Havel 1990: 17). Václav Havel si 

chytře všímá neochoty konzumního člověka vzdát se svých materiálních jistot a 

                                                 
39 I když v tomto případě se jedná o pozdní osmdesátá léta dvacátého století, která byla přeci jen o 
něco málo ostražitější a uvolněnější než předchozí léta normalizace a ke všemu Miloš Jakeš tento 
projev nepronesl na veřejnosti, nýbrž na uzavřeném jednání, ze kterého to teprve uniklo. 
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hodnot. Stejnou věc si uvědomoval i „normalizační“ režim, který se bál toho, že 

hospodářské problémy státu by mohly narušit „sociální kontrakt“ s občany. Ti by 

se začali kvůli svému znepokojení bouřit a odhodili by tak svou lhostejnost a 

loajálnost, a tím de facto ohrozili samotný režim.  Proto každá činnost byla ze 

zřetelem sledována a pokud by se cokoliv vymykalo zvyklostem 

„normalizačního“ režimu, bylo by to zadupáno do země, ať už by se například 

jednalo jen o nedodržení určitého rituálu obyčejným člověkem či o osobitý 

nekonformní projev umělce. 

 

 Umění je vlastně velice zajímavou oblastí, na které je možno pozorovat 

chování a jednání československého „normalizačního“ režimu. Je úplně jedno o 

jakou disciplínu uměleckého vyjadřování se jedná, jelikož se režim ke všem 

choval stejně, pokud nenaplňovaly jeho představy o tvorbě socialistického 

umělce. Tímto režimním nárokem se kýčovitost nevyhnutelně dostává do 

režimem schvalované umělecké tvorby. „Ve společnosti, kde existují vedle sebe 

různé politické směry, a jejich vliv se tudíž vzájemně ruší či omezuje, můžeme 

ještě jakž takž uniknout inkvizici kýče; jednotlivec si může uchovat svou osobitost 

a umělec vytvořit neočekávaná díla. Tam však, kde jedno jediné politické hnutí má 

všechnu moc, octneme se rázem v říši totalitního kýče. Říkám-li totalitního, 

znamená to, že všechno, co narušuje kýč, je vyřazeno ze života: každý projev 

individualismu (protože každé odlišení je plivanec vmetený do tváře usmívajícího 

bratrství), každé pochybování (protože kdo začne pochybovat o maličkosti, skončí 

pochybou o životě samém), ironie (protože v říši kýče je třeba brát všechno 

naprosto vážně)“ (Kundera 2006: 269). 

 

 „Kýč je přestupní stanice mezi bytím a zapomenutím“ (Kundera 2006: 

297) a zapomenutí bylo to, oč přeci režim žádal. Proto vznikaly naprosto banální 

a stupidní skladby a písně a československá pop music měla směšně povadlou 

úroveň a působila trapně a nevkusně, proto se točily filmy, které byly stejně 

nevkusné, nic neříkající nebo ideologicky zabarvené, zkrátka vše bylo 

přizpůsobeno tak, aby se nenarušil „čas normalizace, bezvýchodně zacyklený 
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v rytmu stranických sjezdů, významných výročí, státních návštěv a vyprázdněného 

jazyka normalizační ideologie“ (http://www.ustrcr.cz/cs/poetika-normalizace, 

2009-04-05). 

 

 Hudebníci museli povinně chodit před komisy na takzvané „přehrávky“. 

Zde museli nesmyslně skládat zkoušky z hudební teorie a hlavně zahrát své písně, 

o kterých pak komise rozhodla, zda je mohou veřejně interpretovat. Komise byla 

zodpovědná za banalitu československé pop music, jelikož těm, kteří před ní 

neobstáli, dala na výběr ze dvou hlavních možností. Buď své neschválené skladby 

nebudou hrát na koncertech a nezařadí je do svého repertoáru a mezi své 

nahrávky a posluchačům nabídnou pouze své „nezávadné“ skladby, čímž se 

opětovně navracíme k banalitě hudby, nebo budou „zakázáni“ a nadále nebudou 

moci provozovat svoji činnost. Existovala ještě třetí možnost, avšak ta nebyla 

nabízena režimem a ten proti ní také tvrdě zasahoval. Jednalo se o rozhodnutí 

jedinců, kteří se nechtěli vydat ani jednou z předložených cest. Chtěli i nadále hrát 

a zpívat, avšak nebyli ochotni pozměnit svou hudbu ani způsob života, a tak se 

stali „zakázanými“. Přesto však zákaz porušovali a vystupovali dál. Tím si nad 

sebou podepsali ortel a režim je začal systematicky pronásledovat. Snad 

nejznámějším příkladem byl soudní proces s mladými hudebníky kolem skupiny 

The Plastic People of the Universe. „Proces, v němž proti sobě nestály dvě 

politické síly nebo koncepce, ale dvojí pojetí života: na jedné straně sterilní 

puritanismus post-totalitního establishmentu, na druhé straně neznámí mladí lidé, 

kteří nechtěli nic jiného než žít v pravdě: hrát hudbu, jakou mají rádi, zpívat o 

tom, čím skutečně žijí, žít svobodně, důstojně a v bratrství. Byli to lidé bez 

politické minulosti, žádní uvědomělí političtí opozičníci s nějakými politickými 

ambicemi, žádní bývalí politici, vyloučení z mocenských struktur. Tito lidé měli 

všechny možnosti adaptovat se na daný stav, přijmout „život ve lži“ a žít si v klidu 

a v bezpečí. Rozhodli se však jinak“ (Havel 1990: 23). The Plastic People ovšem 

nebyli jediní, postihy se týkaly i jiných kapel a interpretů, kam lze zahrnout 

DG 307, Psí vojáky, Garáž (později Garage) nebo Pražský výběr. Písně a skladby 

těchto kapel často žádný politický podtext neměly, ba naopak, autoři těchto písní 
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nezřídka kdy dementovali jakékoliv skryté politické významy či pokusy o ně. 

Přesto však byli stíháni. Důvod byl jednoduchý. „Svoboda rockové hudby byla 

pochopena jako svoboda člověka, tedy i jako svoboda filozofické a politické 

reflexe, jako svoboda literatury, jako svoboda vyjadřovat a bránit nejrůznější 

sociální a politické zájmy společnosti“ (Havel 1990: 24). V prostředí normalizace 

totiž mohou nabývat politického podtextu i takové věci a záležitosti, které by se 

v normálních poměrech nezdály politické vůbec. Politické zájmy se však skrze 

píseň pokoušel hájit spíše režim prostřednictvím různých festivalů politické písně 

a angažovaných skladeb, což často vyústilo v prapodivně trapné, až dalo by se říci 

zrůdné, výsledky jako například v případě písně Dopis Svobodné Evropě v podání 

Josefa Laufera. Pokud se objevoval politický podtext či nějaký skrytý význam 

v ne-prorežimně orientovaných písních, tak se jednalo především o skladby z per 

českých písničkářů, kam se mezi nejznámější řadili Karel Kryl, Vlasta Třešňák či 

Jaroslav Hutka40, kteří také trpěli pod útlakem a perzekucemi. Jinak upadající 

kvalita oficiální československé hudební scény neustávala, až klesla snad na úplné 

dno v provedení různých uskupení kolem Františka Janečka, Petra Hanyga a tak 

podobně. 

 

 Také filmová a televizní tvorba byla zcela v rukou normalizátorů. 

Obrovskou sílu a moc filmu a televize si režim uvědomoval správně. Proto těchto 

prostředků využíval (zneužíval) ve svůj prospěch. Vznikalo mnoho ideologicky 

zabarveného materiálu. Kapitolou samou o sobě, byla snaha několikrát filmově 

přepracovat Poučení z krizového vývoje ve straně a ve společnosti po XIII. sjezdu 

KSČ41, které i v kontextu normalizační produkce představovalo mimořádně 

nestravitelnou četbu, „s niž se čtenáři dostávali do styku pouze pod přímým 

mocenským tlakem. Normalizační režim chtěl dosah Poučení maximálně rozšířit, 

a tak se pokoušel využít i jiné formy recepce, než jaké nabízela oficiální výuka 
                                                 

40 Karel Kryl sice emigroval vzápětí po roce 1968, ale přesto zůstával silným symbolem boje a 
odporu proti komunistickému útlaku v Československu. Hutka s Třešňákem zůstali typickými 
představiteli domácí písničkářské scény až do sedmdesátých let, kdy emigrovali i oni. 
41 Jedná se zejména o filmy Karla Steklého Hroch (1973), Za volantem nepřítel (1974) a Tam, kde 
hnízdí čápi (1975) čí film Vojtěch Trapla Tobě hrana zvonit nebude (1975).  V těchto filmech 
však byl přepis Poučení až příliš přímočarý a nepřesvědčivý a na rozdíl od samotného textu byl 
spíše než hrozivý trapný a komický. 
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občanské nauky, institucionální tlak na ústavech a katedrách marxismu-leninismu 

či kádrové prověrky“ (http://www.ustrcr.cz/cs/poetika-normalizace; 2009-04-05). 

 

 Velký význam pro „normalizační“ kulturní politiku měly i televizní seriály 

s významným ideologickým podtextem. Mezi nejproslulejší příklady se řadí 

rozsáhlá série Jiřího Sequense Třicet případů majora Zemana, Okres na severu 

režiséra Evžena Sokolovského či Žena za pultem režiséra Jaroslava Dudka. 

 

 Naopak filmy nepohodlné režimu se stávaly takzvanou „trezorovou 

záležitostí“, kdy byly odsouzeny k zákazu promítání na řadu let. Často se stávalo, 

že i filmy, které byly naprosto apolitické, se zařadily mezi zakázané třeba jen 

z důvodu, že nějaký protagonista, který v něm hrál či se na něm nějak podílel, 

emigroval. A tak i ve filmové branži docházelo k útisku, pošlapávání práce, 

ztěžování podmínek či pronásledování herců, kteří nesměli hrát ve filmu, televizi 

ani na divadelních prknech.  

 

 Existuje mnoho dalších uměleckých oblastí, ve kterých byla také 

znemožňována činnost jejím představitelům s podobnými osudy a příběhy jako 

měli zástupci hudby, filmu či divadla. Tyto skupiny lidí se tak neustále stahovaly 

do sebe, aby unikly před světem bezobsažnosti, kýčovitého lyrismu a dobovou 

normou (ne)vkusu a začaly se organizovat v undergroundu, kde se chtěli jen 

umělecky vyjadřovat podle svého svobodného názoru; nespřádaly zde tak plány 

svržení režimu. „Cílem indergroundu u nás je vytvoření druhé kultury. Kultury, 

která bude nezávislá na oficiálních komunikačních kanálech a společenském 

ocenění a hierarchii hodnot, jak jimi vládne establishment. Kultury, která nemůže 

mít za cíl destrukci establishmentu, protože by se mu tím sama vehnala do 

náruče“ (Jirous 1997: 197). 

 

 Zákazy a obstrukce se ale netýkaly pouze umělecké tvorby. Práce byla 

znemožňována i jiným oborům. Mnozí novináři, filosofové, historici či 

sociologové, kterým bylo znemožněno vydávat své práce v oficiálních 
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nakladatelstvích, je šířili v samizdatu, stejně jako další vědci, kteří se vydali 

cestou nezávislého vědeckého bádání. Různá omezení tedy prostupovala celou 

společností a všemi možnými profesemi. Pokud se nejednalo přímo o zákaz 

činnosti, byli běžní obyvatelé svazováni alespoň různými rituály, jejichž 

nedodržování by je mohlo vystavit případnému postihu. Václav Havel tento 

moment vystihuje v popisu zelináře, který jen ze zvyku, z poslušnosti a ze strachu 

z případných problémů aranžuje do výlohy zelinářství heslo „Proletáři všech 

zemí, spojte se!“, aniž by tomu tak skutečně chtěl a toužil po tom. Tím, že takto 

vyjádří svoji loajalitu režimu, si zajistí poměrně pohodlný a bezstarostný život. 

Jinak by mu hrozila ztráta solidního zaměstnání a jeho přeložení na horší místo, 

čímž by mu byl snížen plat, studium jeho dětí by bylo ohroženo, nadřízení by ho 

šikanovali a spolupracovníci by se mu divili. Rituály tak byly všudypřítomnou 

záležitostí, které měly za úkol legitimizovat různé zákazy, jež byly 

ospravedlňovány mýtickým vyprávěním. Všemožná hesla ve výlohách obchodů, 

nápisy na průčelí budov, státní svátky, vyvěšování vlaječek, udržování nástěnek, 

prvomájové průvody, spartakiády či téměř stoprocentní volební účast vyvolávaly 

metonymické asociace se štěstím celé společnosti a zároveň zakrývaly odsunutí 

lidí vyloučených ze společnosti. „Tento „diktát rituálu“ vede ovšem k tomu, že se 

moc zřetelně anonymizuje; člověk se téměř rozpouští v rituálu, nenechává se jím 

unášet a mnohdy se zdá, jako by to byl rituál sám, co vynáší lidi z přítmí na světlo 

moci“ (Havel 1990: 13).  

 

Rituály však nemusí dodržovat pouze obyčejný lid, ale i vedoucí osoby 

režimu, které navzdory ohromné moci umožněné centralistickou strukturou musí 

též dodržovat zákonitosti systému. „Ostatně zkušenost nás přece dostatečně 

poučuje, oč silnější než vůle jedince se vždy ukazuje být „samopohyb“ systému; 

pokud nějaký jedinec určitou individuálnější vůli má, musí ji dlouho skrývat za 

rituálně-anonymní maskou, aby měl vůbec v mocenské hierarchii šanci, a když se 

pak v této hierarchii prosadí a svou vůli se pokusí uplatnit, dříve nebo později ho 

„samopohyb“ svou ohromnou setrvačnou silou přemůže a on je buď z mocenské 

struktury vypuzen jako cizorodé tělísko, anebo postupně donucen na svou 
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individualitu rezignovat, splynout opět se „samopohybem“ a stát se jeho 

služebníkem téměř nerozeznatelným od těch, co bylo před ním, i od těch, co 

přijdou po něm“ (Havel 1990: 14). Neustálé krytí rituálem zapříčiňuje, že i 

osvícenější příslušníci moci jsou, Havlovými slovy, tak říkajíc „propadlí 

ideologii“ a nikdy nedokáží spatřit skutečné jádro věci. Ideologie zastírá skutečné 

fungování systému a lidé jsou kvůli ní zaslepeni. Život v tomto systému je „skrz  

naskrz prorostlý tkání přetvářky a lži; vláda byrokracie se nazývá vládou lidu; 

jménem dělnické třídy je zotročena dělnická třída; všestranné ponížení člověka se 

vydává za jeho definitivní osvobození; izolace od informací se nazývá jejich 

zpřístupněním; mocenská manipulace veřejnou kontrolou moci a mocenská 

svévole dodržováním právního řádu; potlačováni kultury jejím rozvojem; 

rozšiřování imperiálního vlivu je vydáváno za podporu utlačovaným; nesvoboda 

projevu za nejvyšší formu svobody; volební fraška za nejvyšší formu demokracie; 

zákaz nezávislého myšlení za nejvědečtější světový názor; okupace za bratrskou 

pomoc. Moc je v zajetí vlastních lží, proto musí falšovat. Falšuje minulost. Falšuje 

přítomnost a falšuje budoucnost. Falšuje statistické údaje. Předstírá, že nemá 

všemocný a všeho schopný policejní aparát. Předstírá, že respektuje lidská práva. 

Předstírá, že nic nepředstírá“ (Havel 1990: 11). 

 

 V dalším hodnocení „normalizačního“ režimu v Československu dojde 

k využití poznatků, se kterými přišla Hannah Arendtová. Ta, jak už bylo 

naznačeno výše, nepřinesla žádný seznam bodů či charakteristických prvků 

seřazených za sebou, které by měly být obsaženy v totalitárních režimech, nýbrž 

souvislý text, jenž se k fundamentálním znakům totalitarismu dostává postupně, 

na rozdíl od katalogů, kterými k této problematice přispěli Friedrich 

s Brzezinskim, Aron a Linz a které se v zásadě protínají a splývají v jeden celek, 

jehož bude využito posléze – k závěru této kapitoly. 

 

 Je nesporné, že „normalizační“ režim splňoval mnoho prvků, kterými se 

Hannah Arendtová ve své studii zaobírala. Hned z kraje nastupující normalizace 

v Československu, došlo k masovým čistkám ve straně i ve společnosti. Tato 
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čistka sice nedosahovala rozměrů a intenzity čistek z padesátých let dvacátého 

století, které v Československu proběhly a výrazně poznamenaly život valné části 

rodin, nicméně i v tomto případě se jednalo o zásah do života statisíců lidí, a proto 

lze tento významný faktor totalitarismu podle Arendtové nalézt i v 

„normalizačním“ Československu, i když by se nad zmiňovaným rozměrem a 

intenzitou dalo diskutovat a polemizovat i nadále. Jenže samotná autorka, stejně 

jako jiní další, s intenzitou různých prvků totalitarismu, tedy i s fenoménem 

čistek, nepracuje a posuzování konkrétních situací to může stěžovat. Jelikož se ale 

čistka v Československu po roce 1968 odehrávala a uskutečňovala, nelze ji proto 

opomenout či dokonce vyškrtnout, a je potřeba ji zařadit mezi výrazné události 

odehrávající se po Pražském jaru. Jedná se tak spíše o otázku citu, jak takovéto 

skutečnosti hodnotit a posuzovat jejich míru. 

 

 Také teror, který je nezbytný alespoň v určité míře ve všech 

nedemokraciích, byl přítomen i v Československu během normalizace. Co je však 

důležité – Arendtová rozlišuje díku teroru totalitarismy od běžných diktatur. 

Totalitární teror se totiž od ostatních nedemokratických systémů odlišuje i tím, že 

kromě svých skutečných protivníků a nepřátel pronásleduje i nevinné osoby 

nevyjadřující, či dokonce nemající politické názory, což je právě československý 

případ, jak již bylo popsáno výše. Větší problém ale vyvstává se skutečností, že v 

„normalizačním“ Československu se nevyskytoval teror masový jakožto 

nejdůležitější hledisko odlišující totalitární represe a teror od těch autoritářských. 

Ale i na to lze namítnout, že  masový teror byl v „normalizačním“ 

Československu zbytečný, neboť hlavní sociální změny pomocí teroru režim 

provedl již v padesátých letech a během normalizace si vystačil pouze s terorem 

omezeným a využíval spíše subtilnějších metod ovládání společnosti. 

 

 Dále loajalita, která již byla též rozebírána, je znak, který je pro 

nedemokratické systémy, zvláště totalitarismy, zásadní a je vyžadována dokonce i 

na úkor jiných vlastností. „Vládnoucí totalitarismus vždy nahrazuje mimořádné 

talenty, lhostejno, s čím sympatizují, oněmi šílenci a šašky, u nichž je nedostatek 
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inteligence a tvořivosti tou nelepší zárukou jejich loajálnosti“42 (Arendtová 1966: 

471). Tato slova dokonale vykreslují stav v „normalizačním“ Československu, 

které by z tohoto pohledu mohlo být skvělou laboratoří. 

 

 I roli rituálu byl již prostor věnován; připočte-li se k němu propaganda, 

potažmo indoktrinace, získá se obrázek života v Československu sedmdesátých a 

osmdesátých let dvacátého století, který byl obmotán, semknut a prostoupen 

všemi těmito chapadly ideologického působení. Všemožná slova, slogany, hesla a 

kampaně s neskrývaným ideologickým podtextem, byly na denním pořádku. Ať 

už se jednalo o útočné a nepřátelské formy vůči různým „samozvancům“ a 

„imperialistům“, nebo zcela naopak štěstím oplývající, agitační a adorující 

formulace, jako „Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak!“; „Buduj 

vlast, posílíš mír!“; „Republice více práce to je naše agitace!“; „Sovětský svaz – 

mírová hráz!“; „Leninskou cestou k dalšímu rozvoji naší socialistické vlasti!“ či 

„Novými tvůrčími činy vstříc výročí osvobození Československa sovětskou 

armádou!“, byly typickým odrazem tehdejšího komunistického slovníku. Psané 

slovo v heslech, rozličných letácích či novinách však nebylo jediným 

prostředkem, kterým se dosahovalo kýžených cílů v této oblasti a jak už bylo 

uvedeno výše, k propagandě či indoktrinaci byla využívána hudba, filmová a 

televizní tvorba, výtvarné umění, poezie i próza; zkrátka umění a kultura, nebo 

alespoň nějaké jejich součásti, byly pokřiveny a sloužily normalizátorům a jejich 

přáním. 

 

 Působení tajné policie – Státní bezpečnosti (StB) v Československu, 

udržovalo lidi v obezřetnosti. Arendtová si uvědomovala skutečně nedozírnou 

moc tajných policií a StB ji v Československu během normalizace bezezbytku 

využívala. V StB splývaly pravomoci policie a tajné služby. Její příslušníci se 

mnohdy pohybovali mimo zákon, jen aby mohli sloužit mocenskému aparátu 

v potírání jemu nepohodlných a nepřátelských lidí. StB své oběti sledovala. 

                                                 
42 Sice se jedná o opakované použití této myšlenky, jelikož se objevila už v teoretické části, 
nicméně její použití i na tomto místě je stejně vhodné a platné.  
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Pronásledování vedlo k zastrašování. Od zastrašování byl už jen kousíček 

k fyzickým výpadům, útokům a mučení. V krajních mezích docházelo k likvidaci 

„neposlušných“ jedinců. Státní bezpečnost tak ve svém konání postupovala velmi 

precizně a jako velice nepříjemného protivníka se jí obával téměř každý. 

Nemuselo jít ani o skutečného nepřítele režimu, obávat se museli i takzvaní 

„objektivní nepřátelé“, kteří byli definováni politikou vlády a ne přáním tuto 

vládu svrhnout. 

 

 U dalšího prvku, kterým se Arendtová ve svém výčtu zabývá, je až 

zarážející, v jak čisté formě se v „normalizačním“ Československu naplňoval. 

Jedná se o chování totalitarismů vůči vlastnímu území. Mocenské vedení se ke 

svému vlastnímu státu chová jako cizí dobyvatelé, ne-li hůře! Přírodní a 

průmyslové bohatství země se drancuje a považuje za kořist. Nutno zopakovat, že 

Arendtová takovéto režimy popisuje jako „hejna kobylek“, které pustoší zemi. 

Jako by Československo stálo Hannah Arendtové příkladem. Československé 

hospodářství bylo pro zemi velice vyčerpávající. Zbývající rezervy nerostného 

bohatství byly rychle spotřebovávány. Extenzivní metody hospodaření byly 

dováděny do extrému a již na konci sedmdesátých let narazily na své hranice a 

tímto přístupem došlo k nebývalému poškození přírody, zhoršení životního 

prostředí a zadlužení budoucích generací. Československo se stalo jednou 

z nejznečištěnějších a nejzamořenějších zemí na světě s mnoha obrovskými 

povrchovými doly, kontaminovanými řekami a mrtvými lesy, což se samozřejmě 

podepisovalo i na kvalitě života a zdraví populace státu. Toto drancování bylo do 

jisté míry spojeno i s nestrukturovaností hospodářství, ztrátou motivace a 

neutilitárností systému, což byly jen další body, které Arendtová uvádí,  protože 

své nedostatky, zaostávání a pomalý rozvoj neuměl režim napravovat jinak než-li 

drastickými extensivními metodami hospodaření, a proto se neustále pohyboval 

v zacykleném bludném kruhu. 

 

 Samozřejmě, že československý „normalizační“ režim celou řadu 

totalitárních znaků, dle Arendtové, nesplňoval. Některé jsou i velmi zásadní jako 
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například nepřítomnost koncentračních a vyhlazovacích táborů 

v „normalizačním“ Československu, jež samotná Arendtová považuje za jedny 

z nejdůležitějších institucí totalitarismu, které jsou i přes svou antiutilitárnost a 

ekonomickou nevýhodnost státem udržovány, poněvadž ve společnosti vzbuzují 

neurčitý strach, který napomáhá režimu udržet si moc. Také justiční 

„monstrprocesy“ již byly v Československu minulostí a historie z padesátých let 

dvacátého století se neopakovala, i když justiční zločiny se i nadále děly. Procesy 

již však neprobíhaly v takových „mostrrozměrech“ a předepsané scénáře, které ze 

soudních řízení dělaly spíše divadelní inscenace, zůstaly též historií. Objektivně 

definovaní nepřátelé již nebyli nuceni k subjektivním doznáním, anebo ne alespoň 

v takové míře. Bylo by už nepředstavitelné, aby svou objektivní škodlivost 

přiznali i režimně indoktrinovaní jedinci, kteří by věřili, že tak činí v nejlepším 

zájmu systému, čemuž by tak skutečně bylo. Sotva lze tvrdit, že v čele strany 

během normalizace byl zbožštělý vůdce a takových nenaplněných znaků 

totalitarismu by se dalo najít ještě několik. Vyhledávat je však není nezbytné; 

k tomu, aby byl „normalizační“ režim v Československu označen předběžně za 

něco více než za autoritarismus a méně než totalitarismus stačí ty charakteristiky, 

které zde byly rozebírány na předchozích řádcích. 

 

 Ale nepředbíhejme! Některé znaky totalitarismu podle Arendtové byly též 

záměrně vynechány, protože se překrývají s určitými body známé definice 

totalitarismu Friedricha a Brzezinského, která se konečně dostává na řadu a s jejíž 

pomocí by mělo dojít k závěrečnému určení „normalizačního“ režimu 

v Československu. Aronovy a Linzovy typologie již explicitně využito nebude, 

jelikož se také do velké míry překrývají s konceptem Friedricha a Brzezinského, a 

de facto tak splývají v jeden celek. 

 

 Prvním bodem z charakteristiky totalitarismu Friedricha a Brzezinského je 

„jedna oficiální státní ideologie zahrnující všechny aspekty lidské existence a 

obsahující pro všechny členy společnosti závazné pokyny“. Tento jev byl 

pozorovatelný i v Československu ve zkoumaném období.  Komunistická 
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ideologie v „normalizačním“ Československu i nadále silně ovlivňovala život v 

zemi. Není pochyb, že byla všudypřítomná a se snahou zasahovat do všech 

záležitostí a sfér života. Nejdůležitější náhled na věc byl z ideologických pozic. 

Profesní, osobní a jiné kvality byly až podružné. Především, alespoň na oko, bylo 

zapotřebí udržet čistotu ideologické linie, přestože už komunistické ideologii věřil 

málokdo. Stát udržoval ideologické zásady a rituály, ke kterým nutil i společnost. 

Ideologickým doktrínám a účelovým lžím už nebylo s takovým úsilím dodáváno 

zdání reality, přesto však přetrvávaly a s jejich pomocí bylo vykládáno veškeré 

dění v Československu a ospravedlňovány prostředky použité k dosažení 

vytyčených cílů režimu. Z ideologie a zneškodnění „kontrarevoluce“ 

„normalizátoři“ vyvozovali mandát ke svému vládnutí, a proto si nemohli dovolit 

ubrat na ideologičnosti režimu jako zdroji jejich legitimity, i když se to často 

zužovalo jen na různá oficiální vystoupení, kterým snad už nemohli věřit ani 

samotní vůdcové. Toto pokrytectví bylo typicky vlastní „normalizačnímu“ 

režimu. Bylo však nezbytné k udržení si moci a v tom mu pomáhalo i dodržování 

zásad dokumentu Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. 

sjezdu KSČ z prosince 1970 jakožto ideologický základ procesu normalizace 

v Československu. Jakkoliv už byla ideologie oproti prvním rokům komunistické 

diktatury v Československu oslabená, sehrávala ve společnosti i nadále velice 

významnou roli, kterou nelze opominout, a tak i Marek Bankowicz charakterizuje 

„normalizační“ Československo jako ideologicko ortodoxní politický režim, což 

jen umocňuje fakta a přispívá k názoru, že první bod z katalogu Friedricha a 

Brzezinského Československo v období normalizace splňovalo. 

 

 Druhým bodem v charakteristice Friedricha a Brzezinského je „jedna 

masová hierarchicky uspořádaná politická strana řízená vůdcem, která je 

nadřazena státnímu aparátu nebo se státním aparátem splývá“. Komunistická 

strana Československa tyto předpoklady bezezbytku splňovala. KSČ byla, dle 

článku 4 československé Ústavy z roku 1960, vedoucí silou ve společnosti i ve 

státě a z pohledu stranického systému se jednalo, v Sartoriho terminologii, o 

ideologickou hegemonickou stranu, která patřila k nejsilnějším ve východním 
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bloku. Jejími členy byly statisíce lidí, a to i po velké protireformní čistce, kteří 

byli přísně hierarchicky uspořádání ve struktuře strany. Stranické funkce byly 

těmi nejdůležitějšími a nejmocnější představitelé režimu vždy zastávali nejvyšší 

stranické posty. Státní aparát tak byl komunistické straně podřízen a ministerská 

křesla, ba dokonce i premiérské, byly až podružné a často v nich zasedali 

nevýrazní a pro režim ne zcela významní představitelé strany. Pokud došlo ke 

kumulaci funkcí, pak to byla hlavně stranická pozice, která určovala mocenské 

postavení dotyčného představitele, jako například v osobě Gustáva Husáka, jenž 

odvozoval svou moc z pozice prvního (generálního) tajemníka Komunistické 

strany Československa a nikoliv z úřadu presidenta republiky. Členství v KSČ se 

ovšem nedotýkalo jen osobního a profesního života nejvyšších vůdců a 

představitelů státu. Příslušnost ke straně měla zásadní vliv na profesní kariéru a 

kariérní růst i u obyčejných občanů. Do určitých pozic bylo takřka nemožné 

nastoupit bez stranické legitimace a nečlenové KSČ tak byli nezřídka kdy 

ostrakizováni a znevýhodňováni. Stranická chapadla tedy prostupovala celou 

společností a jejími aktivitami a činila z KSČ velice silné a mocné těleso. 

 

 Třetím bodem v pořadí je „politické straně podřízený systém teroristické 

policejní kontroly společnosti využívajících moderních metod (včetně 

psychologických)“. Situace v Československu během normalizace této premise 

odpovídala. Všechny předpoklady systému teroristické policejní kontroly 

využívajících moderních metod, podle intencí strany, byly plněny a 

uskutečňovány komunistickou tajnou policií – Státní bezpečností (StB). Jak již 

bylo uvedeno výše, StB svým působením v Československu udržovala lid ve 

strachu a v obezřetnosti. Její obrovská síla tkvěla v propojení pravomocí policie a 

tajné služby a vlastně i v nedodržování zákonů a svévolném chování a šikaně. 

Všemožné výslechy, fyzické útoky a zastrašování nebyly jedinými metodami, 

kterými StB znepříjemňovala život svým obětem. Sledování, fotografování či 

odposlouchávání s pomocí nejmodernějších přístrojů byly jen dalšími postupy, jak 

narušit klid v životě člověka či odhalit jeho „nepřátelské“ úmysly a aktivity. StB 

také využívala různých provokací, hraných situací a přetvářek k zdiskreditování 
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vyhlédnutých jedinců v očích režimu, z čehož pak vyplývaly jejich následné 

postihy. Vydírání, jako opravdu silnou psychologickou zbraň, uměla StB využívat 

brilantně. Motivem k vydírání mohlo být cokoliv. Jednalo se například o hrozbu 

ztráty zaměstnání či zamezení kariérního postupu, znemožnění studia na vysoké 

škole,  ať už pro vydíranou osobu nebo pro její potomky, zákaz veřejného 

vystupování a umělecké činnosti nebo o mnohem prozaičtější důvod, kterým bylo 

vyvázání se z nástupu k trestu odnětí svobody. Pod tíhou těchto motivů a hrozeb 

se z mnoha vydíraných občanů stávali donašeči, udavači, konfidenti či  

spolupracovníci a agenti StB, čímž tajná policie ve společnosti ještě zvýrazňovala 

svou moc a šířila větší strach a nejistotu. Existence a činnost StB byla pro režim 

navýsost nezbytná a důležitá, bez níž by se komunistická moc nebyla sto udržet a 

lze tedy tvrdit, že třetí bod tohoto katalogu totalitárních prvků je existencí StB v 

„normalizačním“ Československu vrchovatě splněn. 

 

 Čtvrtý bod v pořadí je „monopolní kontrola všech prostředků masové 

komunikace a informačních zdrojů prováděná politickou stranou nebo s ní 

splývajícím státním aparátem“. V Československu v období normalizace 

neexistovala žádná oficiální nezávislá média. Televize, rozhlas či tisk byly pod 

drobnohlednou kontrolou státu. V oficiálních sdělovacích prostředcích nemohlo 

projít nic, co by nebylo odsouhlaseno příslušnými lidmi zastupujícími stát, 

potažmo komunistický režim. Cenzura byla v médiích a umění pečlivě 

uplatňována a i kvůli ní byli mnozí představitelé těchto oborů, kteří se něčím 

znelíbili systému, nuceni pracovat pod různými pseudonymy či cizími jmény jen 

proto, aby jejich práce mohla vycházet, a i tak tato práce musela splňovat určité 

ideologické podmínky; nejednalo se v žádném případě o práci „volnou“. Režim 

na obyvatelstvo ke všemu neustále působil prostřednictvím různých ideologicky 

zabarvených zpráv, článků či reportáží. Prostředky masové komunikace plně 

sloužily komunistické straně a státu a vykonávaly jejich vůli a přání. Nikdo a nic 

do tohoto systému fungování v oficiální rovině nezasahoval a nenarušoval či 

neohrožoval tak monopolní kontrolu strany nad informační oblastí. I u čtvrtého 

bodu lze tedy tvrdit, že jej „normalizační“ režim v Československu naplňuje. 
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Dalším bodem je „monopolní kontrola všech prostředků ozbrojené moci 

prováděná politickou stranou nebo s ní splývajícím státním aparátem“. Veškeré 

složky ozbrojené moci v „normalizačním“ Československu od armády až po 

lidové milice byly pod kontrolou strany a chovaly se podle toho, jak to strana 

vyžadovala. Komunistická strana jim sice nevydávala přímé rozkazy, ale ty byly 

vždy v souladu s tím, co si KSČ představovala. Strana tak pro ně byla vedoucí 

politickou silou, která udávala směr a podle jejíž záměrů se všechny ozbrojené 

složky chovaly. Před jakýmkoliv závažnějším zásahem by se nejprve čekalo na 

politické stanovisko a nařízení, kterým by se posléze prostředky ozbrojené moci 

řídily. V jiném historickém a geopolitickém prostoru, avšak za stejného 

uspořádání Československa, by bylo představitelné, že by komunistická strana 

byla ochotna na konci osmdesátých let použít a masově nasadit ozbrojené složky 

dovnitř státu proti vlastnímu obyvatelstvu jen proto, aby zamezila nepokojům, 

lidovým bouřím a následné revoluci, v paralele na vstup vojsk Varšavské smlouvy 

ukončující Pražské jaro v srpnu 1968, a zajistila si tak i nadále své mocenské 

postavení a nezhroucení komunistického režimu. Proto lze i pátý bod z definice 

Friedricha a Brzezinského shledávat v Československu sedmdesátých a 

osmdesátých let přítomným. 

 

Poslední charakteristikou, i když mnohými zpochybňovanou, je 

„monopolní kontrola a řízení veškeré ekonomické činnosti“. V československém 

případě je však jedno, zda je tento postulát platný nebo ne, poněvadž ho 

„normalizační“ Československo se svým centrálně plánovaným hospodářstvím 

prostě splňovalo. O tom jaké tato ekonomická politika napáchala škody, již není 

nezbytné se opětovně zabývat, protože vše už bylo popsáno výše. Důležité však 

je, že se strana přes všechny útrapy, poškozování krajiny a životního prostředí, 

neuspokojování základních potřeb obyvatelstva či zaostávání v průmyslovém 

vývoji, které direktivně řízená ekonomika přinášela, nepokoušela od tohoto 

modelu ustoupit, nebo ho modifikovat, a tím alespoň zmírnit škody, které páchala. 

Ba dokonce strana toto činit ani nemohla a nesměla, jelikož by tím 

delegitimizovala své kroky, které podnikla v potírání reforem od léta roku 1968. 
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Komunistická strana tak musela trvat na modelu rigidního centrálně plánovaného 

hospodářství, které patřilo k nejortodoxnějším ve východním bloku. 

 

Jak je tedy patrné, „normalizační“ režim v Československu splňoval všech 

šest požadavků totalitarismu z definice Friedricha a Brzezinského. Problém může 

činit skutečnost, že v některých bodech československý případ nedosahoval 

takových hodnot jako režimy, které se dnes všeobecně považují za totalitární a 

dokonce ani těch hodnot, kterých komunistické Československo nabývalo 

v padesátých letech dvacátého století. Ovšem nesnáz lze spíše spatřovat 

v teoretickém vymezení, které vůbec nekalkuluje s intenzitou a mírou 

předkládaných charakteristik a tato vágnost a nevyhraněnost vůbec neulehčuje 

zařazení konkrétních empirických příkladů ke skutečnému totalitarismu. Bez 

ohledu na míru a intenzitu Československo v období normalizace všem šesti 

definičním částem vyhovovalo. 

 

3.3. Zhodnocení a zařazení československého režimu v období 

normalizace 

 

 Vytyčeným cílem a nejdůležitějším úkolem bylo přiřazení komunistického 

režimu v Československu v období normalizace k nejvhodnějšímu typu 

nedemokratického uspořádání státu. Na tomto místě se nyní budou zhodnocovat 

fakta a zohledňovat jednotlivé přístupy a názory na nedemokratický model vlády 

v Československu. Bylo již naznačeno, že nemá smysl vymýšlet nějaké nové 

názvosloví a kategorie. Spíše se bude zkoumat, zda „normalizační“ režim měl 

blíže k autoritarismu či k totalitarismu, pomocí právě těch prvků, které byly 

zmiňovány v předchozí kapitole. 

 

 Po dosazení konkrétních příkladů do definice totalitarismu Friedricha a 

Brzezinského tato diplomová práce dospěla k závěru, že československé období 

normalizace splňovalo všech šest prvků, které jsou v tomto teoretickém konceptu 

obsaženy. Kromě toho v Československu té doby bylo přítomno mnoho dalších 
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faktorů, které by potvrzovaly totalitární charakter „normalizačního“ režimu. Za 

zmínku už stojí Ústava Československé socialistické republiky, zejména její 

článek 4, který stvrzuje KSČ vedoucím elementem ve státě i ve společnosti, což 

by v pouhém autoritářském režimu bylo nepředstavitelné a ten by se o něj ani 

nepokoušel. K tomu je nutné opětovně připomenout, že KSČ se řadila 

k nejsilnějším a nejrigidnějším komunistickým stranám ve východním bloku, 

v jejímž čele stáli lidé tvrdě se vymezující proti jakýmkoliv reformám. Také silné 

ovlivňování kultury a umělecké tvorby je spíše typické pro totalitární režimy než-

li pro autoritářské, stejně jako kladení velkého důrazu na rituál, indoktrinaci, 

popřípadě propagandu. Zkrátka „normalizační“ režim chtěl lidem ponechat 

minimum  jejich autonomního prostoru a snažil se omezovat a kontrolovat jejich 

život a rodinu. Významným znakem totalitarismu může být i čistka, která byla na 

začátku normalizace v Československu úspěšně provedena. I některé další stavy a 

vlastnosti tolik vyžadovány totalitárními režimy jako například loajalita se v 

„normalizačním“ Československu téže vyskytovaly. 

 

 Avšak přes všechny zmíněné prvky a znaky totalitarismu, které se 

v Československu objevovaly, by nebylo správné, „normalizační“ režim zařadit 

mezi tyto nedemokratické systémy. Některé totalitární rysy se na jeho podobě 

neprojevovaly vůbec a jiné pouze v částečné formě. Za nejvýraznější příklad 

může posloužit absence koncentračních a vyhlazovacích táborů či inscenovaných 

„monstrprocesů“. Vyskytovaly se tam také znaky (zdánlivě) neslučitelné 

s totalitarismem. Mezi ně lze zařadit pokus o takzvaný „sociální kontrakt“ místo 

plného zapojení obyvatelstva do ideologických iniciativ a aktivit. Nicméně 

„sociální kontrakt“ a jiné subtilnější metody kontroly společnosti spíše 

umožňovaly ponechávat masový teror pouze jako možnost v záloze, která by se 

však v případě nouze dala opětovně použít. Přestože tedy „normalizační“ režim 

vykazoval mnoho podobností s totalitarismy, nelze jej mezi ně zařadit, ať již 

z důvodu chybějících znaků nebo jejich nedostatečné intenzity, i když je to 

poněkud problematické hledisko. Přiřazením Československa k typickým a 

všeobecně přijímaným totalitárním režimům jako bylo Hitlerovo Německo či 
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Stalinův Sovětský svaz, by došlo ke snížení závažnosti těchto režimů a devalvaci 

termínu „totalitarismus“. 

 

 Ale k jakému druhu nedemokratických systémů „normalizační“ 

Československo patřilo? Jako dobré vodítko může posloužit dvanáct 

charakteristických znaků, kterými se od totalitarismu odlišují autoritářské režimy, 

jak je uvádějí Balík s Kubátem (2004: 64). Prvním takovýmto znakem je 

autonomie společenských struktur a nepolitické sféry. Tento bod se, ve shodě 

s totalitarismem, v „normalizačním“ Československu nevyskytoval. Kontrola 

všech aspektů života společnosti v Československu, opět v souladu s totalitárními 

režimy, naopak probíhala. I třetí bod, kterým je absolutní kontrola ekonomické 

činnosti byl během normalizace, stejně jako v totalitarismech, nastaven. Podobná 

situace byla i u čtvrtého a pátého bodu, kterými byly vůdčí úloha jediné masové 

strany respektive ovládnutí správních struktur představiteli vládnoucí moci. 

Legální či semilegální opozice není v totalitárních režimech umožněna, a ani v 

„normalizačním“ Československu nebylo nic takového povoleno. Zato existence 

vůdčí ideologie, vypořádávání se s politickými protivníky prostřednictvím násilí, i 

když tato charakteristika je současně i v autoritářských režimech, a politická 

mobilizace obyvatel přítomny byly a  připodobňovaly tak nedemokratický režim 

během normalizace k totalitarismu. Na druhé straně existují ještě další tři znaky, 

ve kterých se nedemokratický režim v období normalizace částečně 

s totalitarismem rozcházel. V Československu nebyl nasazen masový teror 

doléhající na celou společnost, nicméně jak již bylo vysvětleno výše, 

„normalizační“ režim se ho nevzdával; jen dával přednost subtilnějším nástrojům, 

poněvadž hlavní sociální změny pomocí masového teroru byly uskutečněny již 

v padesátých letech. Také snaha o expanzi nebyla zcela naplněna a samotné 

Československo by rovněž nemohlo být jednoznačně označeno jako vzor pro jiné 

země. Tyto poslední dva body jsou ovšem sporné v tom ohledu, že nelze tvrdit, že 

se o ně Československo nepokoušelo. Jelikož však Československo nebylo 

dostatečně velkým a lidnatým státem, nemělo toto počínání potřebně velkou váhu. 

Ovšem tím, že Československo bylo pevnou a podřízenou součástí sovětského 
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impéria, které se o expanzi snažilo a tím, že Sovětský svaz byl skutečným vzorem 

pro jiné země, v čemž ho Československo následovalo, lze konec konců 

konstatovat, že i za této specifické geopolitické situace Československo tyto body 

nakonec splňovalo a „normalizační“ režim se na těchto tendencích sovětského 

impéria také aktivně podílel, ať už se jednalo například o dodávky zbraní do řady 

zemí světa nebo o působení v těchto státech pomocí různých ekonomických, 

vojenských či špionážních expertů. Takže nakonec i v posledních třech bodech 

měl „normalizační“ režim blíže k totalitarismu než k autritarismu. 

 

 Situace v tehdejším Československu tedy byla poměrně nejednoznačná. 

Režim, minimálně ve své vrcholné fázi (tj. přibližně od poloviny sedmdesátých 

do poloviny osmdesátých let dvacátého století) měl jednoznačně blíže 

k totalitarismu než-li k autoritarismu, ale jak již bylo zmíněno, přiřadit ho k němu 

přímo nelze. „Normalizační“ režim v Československu totiž nesplňoval všechny 

znaky totalitarismu (nebo u nich nedosahoval takové intenzity, která by 

opravňovala k jednoznačnému zařazení k totalitárnímu modelu), ale odpovídal 

jejich většině, a proto se definitivně přikláním k tvrzení, že československý 

komunistický režim byl od sedmdesátých let jednoznačně více totalitární než 

autoritářský a pokud se uvažuje v pružnějších weberovských ideálních typech než 

ve ztuhlých aristotelských kategoriích, lze tento úsudek přijmout snadněji. 

 

Existuje ještě oblast takzvaných posttotalitárních režimů, kam by se dal 

„normalizační“ československý režim zařadit, jestli konstatování, že je tento 

režim blíže k totalitarismu než-li k autoritarismu, vypadá nedostatečně a příliš 

neurčitě. Tuto oblast rozpracoval především Linz se Stepanem. Ti se snaží 

dokázat, že prostor mezi těmito dvěmi oblastmi vyplňují právě posttotalitární 

režimy a československý případ, jako celou řadu dalších lidových demokracií 

východního bloku, řadí mezi ně. Ještě konkrétněji ho definují jako zamrzlý 

posttotalitarismus, který byl již popsán výše. Tuto domněnku zakládají na 

předpokladu rozdílnosti posttotalitarismu od totalitarismu stejně jako od 

autoritarismu ve čtyřech hlavních dimenzích, kterými jsou pluralismus, ideologie, 

mobilizace a vůdcovství. Autoři posléze rozpracovávají odlišnosti právě v těchto 
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dimenzích a lze tvrdit, že rozdílnost od totalitarismu tkví hlavně v problematice 

hodnot, míry a intenzity zkoumaných prvků a tak je to opětovně z velké části i 

otázka citu, jak z kategorií posttotalitarismu pracovat a nakládat. Aplikováním 

těchto rozdílů na „normalizační“ režim se zdá, že Československo plně odpovídá 

posttotalitárnímu modelu vlády. Podobný názor měl i Václav Havel, který ve 

svém eseji Moc bezmocných označil Československo v období normalizace za 

„posttotalitní systém“43, ačkoliv později v Dálkovém výslechu připustil, že na 

tomto termínu přísně netrvá, když tvrdil, že posttotalitní systém, stejně jako třeba 

„antipolitická politika“, byly „kategorie jen pomocné, které jsem si zvolil pro 

jeden určitý účel, pro jednu stať, v jakémsi kontextu, v nějaké atmosféře, aniž jsem 

se kdy později cítil nucen k nim vrátit nebo jich znovu užít. Byly to pro mě jen 

situační jazykové pomůcky, ne tedy na věky závazné kategorie“ (Havel 1990: 13). 

A takto bychom k tomu měli přistupovat i my. Nebrat posttotalitarismus jako 

nesmlouvavě závaznou kategorii, zvláště v souvislosti i s problematickým 

všeobecným přijetím tohoto termínu, nýbrž jako užitečného pomocníka, který 

pozorovateli umožní okamžitě spatřit, že „normalizační“ režim v Československu 

byl mnohem více než jen nějaký druh autoritářského režimu, ale také méně než 

totalitarimus, poněvadž nedosahoval takových hodnot zkoumaných rysů, aby se 

mohl zařadit mezi totalitární režimy, i když k nim měl podstatně blíže než 

k jakýmkoliv jiným nedemokratickým modelům vlády. 

                                                 
43 Havel (1990: 8) však tímto pojmenováním nechtěl vyvracet totalitárnost „normalizačního“ 
režimu, právě naopak. Za totalitární ho i nadále považoval i když už jiným způsobem odlišným od 
klasických totalitarismů a předponu „post“ k výrazu totalitarismus přidává pouze za účelem svých 
úvah, ve kterých potřeboval zvláštní označení. 
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4. Závěr 

 

 Proces normalizace byl velice specifickým fenoménem v dějinách 

Československa. Příčiny a vlivy událostí „normalizačního“ období byly jak 

domácího – vnitrostátního tak i mezinárodního původu, přičemž geopolitické 

aspekty nehrály vůbec zanedbatelnou roli, ba naopak. 

 

 K popsání nedemokratického komunistického režimu byla využita 

odborná literatura a materiály, které se zabývaly československými událostmi ve 

vymezeném období. Na zkoumanou etapu dějin byla poté aplikována teorie, 

vypracovaná v první části diplomové práce. Syntézou obou částí práce mělo dojít 

ke konečnému určení modelu nedemokratické vlády v Československu během 

období normalizace. 

 

 Vytyčeného cíle bylo dosaženo pouze částečně, přesto však uspokojivě. 

Zmiňované limity v jednotlivých teoretických konceptech vystupovaly 

v případové studii „normalizačního“ Československa na povrch ve zvýrazněné 

podobě a zabránily přesnému a konkrétnímu pojmenování. Režim 

„normalizačního“ Československa totiž patří právě k těm obtížněji zařaditelným 

případům, se kterými dosud vzniklé teoretické přístupy neumějí precizně zacházet 

a jednoduše je definovat. Avšak i navzdory problémům teoretického 

nedopracování se režim podařilo zařadit do prostoru mezi totalitárními a 

autoritářskými systémy s tím, že blíže má k režimům prvně jmenovaným. Také je 

možné tvrdit, že tento prostor vyplňují takzvané posttotalitární režimy, ke kterým 

lze tuto případovou studii též přidat v tom smyslu, že se jednalo o režim mnohem 

více důslednější a komplexnější než-li běžné autoritarismy, ale na druhé straně 

nedosahoval takové propracovanosti a zrůdnosti jako systémy totalitární. 

 

 Použitý teoretický aparát byl tedy pro sepsání mé diplomové práce 

nesmírně důležitý, i když neumožnil přímé přiřazení „normalizačního“ režimu 

k jednomu specifickému typu nedemokratických forem vlád. Vymyšlení vlastního 

nového názvosloví by též problém neřešilo a bylo by i značně nesystematické a 

v celkové soustavě teorie nedemokratických režimů by ztratilo svou vypovídací 
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hodnotu. Proto byl použitý postup, alespoň v mých očích, tím nejplatnějším 

řešením, které šlo zvolit. Bylo využito neoddiskutovatelné a prokázané kvality 

teoretických konceptů a nedošlo k omylu, kvůli přílišnému nucení se 

k pojmenování československého režimu v období normalizace. Místo toho došlo 

k naznačení, v jaké oblasti se režim pohyboval a jak k němu přistupovat. 

 

 Během psaní diplomové práce jsem se občas setkával s problematickým 

přístupem k relevantní odborné literatuře, zejména k té zahraniční, což do jisté 

míry mohlo konečný text ovlivnit. Nejzásadnější díla se mi však částečně sehnat 

podařila a i díky nim jsem vytvořil základy, na kterých se mi práci nakonec 

povedlo vystavět. Musím také přiznat, že v dílech psaných cizím jazykem jsem  

byl odkázán pouze na anglický jazyk a ostatní světové řeči jsem byl nucen 

z důvodu absence hlubších znalostí ignorovat. Diplomovou práci jsem tak mohl 

obohatit jen o jazyky slovanské, konkrétně Slovenštinu a Polštinu, ke kterým 

mám jako Čech přeci jen blíže. 



 

 89 

5. Resumé 

 

 This study deals with the undemocratic regime in Czechoslovakia after the 

Prague Spring in august 1968. This era is well known as Normalization and this 

regime continued till november 1989, when communism in Czechoslovakia 

collapsed. 

 

 Study is devided into two main parts – a theory of undemocratic regimes 

and a case study of communist Czechoslovakia during the Normalization from 

1968/1969 upto 1989. The aim of this study is the correct evaluation of the 

communist regime during the Normalization. I have used various theories of 

undemocratic regimes and I have applied them on the era of Normalization in the 

communist Czechoslovakia to the most correct description of this case study. 

 

 The case study of Normalization in Czechoslovakia could not be directly 

classified as a certain specific type of undemocratic regime because this era is 

hardly nameable and the theory of undemocratic regimes is still imperfect and 

incomplete in this regard. However, communist regime during the Normalization 

was somewhere in between authoritarianism and totalitarianism therewith that the 

regime during the Normalization was much closer to totalitarianism than 

authoritarianism. We can also say that the communist regime during the 

Normalization was post-totalitarian, with the intent that regime during the 

Normalization was still much more repressive and rougher than authoritarianism, 

but on the other hand, this regime (already) could not be called totalitarian. 
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