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P. Huml se ve své práci zaměřil na náročnou problematiku - vnitřní strukturu a vývoj kultu 

osobnosti v Československu v období po druhé světové válce. Pečlivou analýzou kultu 

Klementa Gottwalda a Antonína Zápotockého (včetně diskusí o kultu osobnosti po r. 1956) a 

jejich zasazením do širšího historického kontextu se autorovi podařilo rozkrýt nejen vnitřní 

narativní strukturu uctívání, ale i vývoj kultu osobnosti ajeho místa v utváření komunistické 

diktatury v Československu. 

Za nejvýraznější intelektuální výkon jeho práce lze považovat postižení kontinuit v uctívání 

komunistických prezidentů. Autor tuto návaznost na starší formy uctívání (zejm. Masarykův 

kult) dešifroval na různých rovinách. Předně, ukázal zaměření na podobná témata - osobní 

hrdinství, zásluhy o národ, návaznost příslušných osob na slavné historické události či hrdiny 

apod. Vedle narativních kontinuit si však autor rovněž povšiml podobností ve způsobech 

veřejné inscenace kultu, zejména v průběhu oficiálních oslav apod. Pro úspěšné prosazení 

nových kultů bylo nadto důležité i překrývání starých a nových hrdinů - viz např. paralelní 

uctívání Stalina, Gottwalda a Masaryka v rané fázi komunistické diktatury (s. 39). 

Dále je na předložené práci zapotřebí vyzvednout velmi zdařilou operacionalizaci klíčové 

otázky. Autor se zaměřil nejen na oficiální obrazy a stylizace K. Gottwalda a A. Zápotockého 

v knihách a článcích, ale postihl veřejný prostor v co nejširším záběru: ukazatelem kultu 

osobnosti jsou zde jak oficiální oslavné publikace o daných lidech, tak také přejmenovávání 

různých objektů (viz analýzu přejmenovávání ulic, parků, mostů, škol, podniků atd. po 

Gottwaldovi a Zápotockém! s. 33n. a 46), blahopřejná korespondence a dary (včetně 

například oslavných básní z pera dělníků), různé oslavné projevy apod. 

S tím úzce souvisí skutečnost, že autor svou analýzu opřelo široké spektrum pramenů - velmi 

zdařile zkombinoval archivní prameny, knižní publikace a dobový tisk. Zde prokázal vysokou 

míru osvojení řemeslných dovedností historické práce. 

Pokud bych měl ze své perspektivy formulovat body, které by do budoucna mohly stát v cestě 

dalšímu rozvíjení tématu, zmínil bych je ve třech krocích. Předně, práce obsahuje soudy, které 

se při bližším pohledu mohou ukázat jako ahistorické a které tak mohou zastírat průhled ke 

genezi a vlivu kultu osobnosti ve společnosti. Když například autor uvažuje o "přehnané", ale 

"zasloužené" úctě vůči Masarykovi (s. 4n.), když naopak píše o "překrouceném" obrazu 

Klementa Gottwalda, "vnitrostranickém pochlebnictví" (s. 25), "účelové fasádě" (s. 26), když 



dokonce používá obraty jako "propaganda vylíčila" (s. 27), "dle řeči pochlebovačů" (s. 28) 

atd., je v analýze patrná snaha opřít se o normativní kritéria, která historická analýza sama 

nemůže poskytnout (co je ještě žádoucí paměť na významnou osobnost a co už neblahé a 

manipulativní uctívání?). Tento problém má také vliv na empirickou analýzu - je totiž snadné 

vyzvedávat pikantní či zjevně překroucené informace (a demaskovat je na pozadí našich 

intuicí o žádoucí / nežádoucí paměti); mnohem obtížnější je ale analyzovat narativní strategie 

Uejich invenčnost či naopak stereotypní přebírání starších vzorců), možnou působnost obrazů 

ve společnosti (míru jejich osvojení v různých společenských vrstvách - navzdory "lživosti" 

informací totiž mohla být "víra" mnoha lidí v dokonalost K. Gottwalda dost velká!), kultivaci 

schopnosti lidí označit tyto obrazy jako něco nežádoucího apod. Je-li smyslem historických 

analýz vysvětlit, jak a proč lidé v minulosti jednali, pak by analýze možná do budoucna slušel 

méně aktivistický slovník a upřednostnění historicky konkrétnějších pojmů. 

Dále se text, za druhé, vyznačuje použitím dosti extenzivních citací. V některých částech své 

práce autor dokonce postupuje tak, že vydatně cituje prameny, které pak ve svém vlastním 

textu, propojujícím výklad do jedné linie, spíše parafrázuje. Ačkoliv těchto míst není v práci 

mnoho, vytrácí se zde analytické zaměření a výklad dostává podobu převyprávění pramenů. 

Konečně bych zde, za třetí, zpochybnil jednu ze závěrečných tezí, že totiž "etablování kultu 

osobnosti je v první řadě determinováno potřebou společnosti, která z psychologického 

hlediska potřebuje nějaký symbol jistoty, reprezentanta-nositele 'chtěných' kladných vlastností 

nebo hodnot světa ... " Tato teze je dle mého názoru formulována dosti neopatrně (univerzálně) 

a zbytečně zastírá a relativizuje jednu z centrálních otázek zkoumání - co bylo na státně

socialistickém kultu osobnosti specifického? Tuto otázku lze samozřejmě odpovědět i 

negativně (a negativní odpověď autor naznačuje i tím, že klade Gottwalda a Zápotockého do 

řady s dalšími kulty jako Masaryk, Hitler, Stalin, Washington, Mao, E. Hodža, Ho Či Min); 

avšak pokud se státně-socialistický kult osobnosti ve svých nejdůležitějších bodech skutečně 

příliš neodlišoval od jiných forem moderního uctívání politických idolů (a byl podle autora 

založen v jakési antropologii), je zapotřebí to argumentativně rozvést a předložit k další 

diskusi o povaze státně-socialistických diktatur. 

Ve vztahu k celkovému hodnocení práce se nicméně domnívám, že výše uvedené návrhy a 

námitky přesahují nároky, kladené na bakalářskou práci. Rozvedl jsem je zejména z toho 

důvodu, že by v budoucnu snad mohly přispět k dalšímu intelektuálnímu vývoji autora, jehož 

předložená bakalářská práce podle mého názoru zasluhuje hodnocení výborně. 
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