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Téma bakalářské práce Adama Szabó je zvoleno velmi dobře. Mezi srpny 1968 a 1969 se 

utvářely a dotvářely limity a parametry „normalizačního“ režimu Gustáva Husáka, k jehož 

stěžejním atributům pak patřila šimečkovská „nehybnost“. Byla to také doba neustálých, 

cyklicky se opakujících krizí, které zpravidla ústily v dalších a dalších okleštěních 

občanských práv a svobod, hlavně co se týče svobody tisku a svobody slučovací a sdružovací.  

Právě v těchto cyklicky se opakujících krizích se ukazovala rozporuplnost tohoto 

přelomového období. Nejprve Dubčekovo, a pak Husákovo vedení pod sovětskou taktovkou 

postupně utužovalo režim, přičemž jako permanentní zaklínadlo tu působila hrozba 

„nedozírnými následky“, resp. masakrem civilního obyvatelstva, jehož se všichni 

českoslovenští politici pochopitelně báli. Na druhé straně stála občanská společnost 

probuzená v osmi měsících Pražského jara, která se tomuto utužování snažila bránit 

prostředky, které měla k dispozici, tedy stávkami, demonstracemi, peticemi, rezolucemi apod. 

Václav Havel o tomto období výstižně napsal: „Vedení státu dělalo ústupek za ústupkem 

v naději, že tím něco zachrání, ve skutečnosti si tím však podřezávalo samo pod sebou větev. 

Zvolna, ale nezadržitelně se rekonstituovaly staré pořádky, přitom však bylo možné svobodně 

mluvit a psát. To dávalo celé tehdejší atmosféře její drásavost: mluvilo se otevřeně a tvrdě – a 

přitom se dalo mluvit de facto jen o vlastní bezmoci; důrazně se protestovalo – a přitom se 

dalo protestovat jen proti tomu, že na protesty není brán zřetel. Byla to doba velkých 

studentských stávek, nekončících schůzí, petic, jednání, demonstrací, vzrušených debat. Loď 

se zvolna potápěla, ale pasažérům bylo dovoleno křičet, že se potápí.“    

Těžiště bakalářské práce Adama Szabó spočívá ve sledování a analýze aktivit české 

občanské společnosti mezi srpnem 1968 a srpnem 1969. Uchazeč o bakalářský titul v práci 

prokázal dobrou znalost dobových reálií, které dokáže kultivovaně podat. Nesoustřeďuje se 

pouze na občanskou společnost jako dobový fenomén, ale přihlíží také k mimořádně 

zajímavému vývoji na vrcholu mocenské pyramidy. Na interakci mezi procesy odehrávajícími 

se v různých sférách (vedení KSČ, nátlak Moskvy, reakce občanské společnosti) a v souladu 

se shora citovaným Havlem ukazuje, jak se občanská společnost bránila dalším a dalším 

ústupkům směrem k utužení režimu. V práci Sabó také použil nejnovější odbornou literaturu, 

která k tomuto tématu v posledních letech vyšla (např. Benčík, Pauer, Doskočil, Blažek – 

Eichler – Jareš) a stejně tak edice pramenů, publikované v rámci edičního projektu Prameny 



k dějinám československé krize let 1967 – 1970. Využil rovněž Sbírku Komise vlády ČSFR 

pro analýzu událostí let 1967-1970. 

Bakalářskou práci Adama Szabó „Česká občanská společnost mezi srpny 1968 a 

1969“ hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě. 
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