
Oponentský posudek 

Miroslav Kárný 
Studie o vlivu ideologie a politické moci na jedince v letech 1919-1974 

Jan TESAŘ 

Bakalářská práce, FF UK, Praha 2010 

Jan Tesař se ve své práci zaměřil na nesmírně zajímavou problematiku - životní osudy a 

myšlenkový svět intelektuála a novináře Miroslava Kárného. Ve středu pozornosti práce stál 

Kárného příklon k ideálu komunismu a vysvětlení ideologických proměn této představy mezi 

30. a 70. léty 20. století. Pečlivou analýzou nejrůznějších druhů svědectví o M. Kárném, jeho 

vlastních textů a jejich zasazením do širšího historického kontextu se autorovi podařilo 

nabídnout cennou intelektuální biografii komunistického novináře a politika. 

Za nejvýraznější intelektuální výkon jeho práce lze považovat postižení (dis-)kontinuit 

v Kárného myšlení o společnosti a politice. Jeho příklon k marxismu a ke komunistickému 

utopismu autor nevykládá staticky, nýbrž spojuje s dominantními životními zkušenostmi 

(pobytem v Terezíně a koncentračních táborech, později stalinským nadšením z budování 

nové společnosti, usilovnou prací v redakci atd.). Na pozadí proměn komunistického 

utopismu pak může sledovat poměrně vysokou míru ideové integrity Kárného jakožto 

člověka, novináře i levicového intelektuála. 

Dále je na předložené práci zapotřebí vyzvednout mimořádnou šíři empirického materiálu. 

Autor se zaměřil na bohaté materiály ze čtyř archivů (AŽM, ABS, NAČR a SOA Praha), 

které jsou doplněny o četné články z novin (RP, Kladenského kováka a Svobody) a údaje z 

různých deníků a vzpomínek. Archivní prameny, dobový tisk i knižní publikace jsou přitom 

v práci velmi zdařile propojeny: autor zde prokázal vysokou míru osvojení řemeslných 

dovedností historické práce. 

I po stránce metodologické se práce vyznačuje velmi promyšleným přístupem. Nejzajímavější 

je autorův pokus proniknout do myšlenkového světa Miroslava Kárného prostřednictvím 

mentálního mapování: rozkrytím sémantiky pojmu "nepřítel", klíčových historických obrazů 

jako například "Mnichova" autor odkrývá hlavní rysy a hodnotové orientace poválečné verze 

komunistického utopismu, který operoval se zjednodušenou verzí zápasu dobra a zla, 

potřebou "očisty" i heroické vize lepších zítřků. Autor pak sleduje i proměnu tohoto utopismu 

v 60. letech, kdy se i M. Kárný přiklonil k reformní vizi socialismu, a nakonec i rezignovanou 

verzi let 70., v níž se pozitivní obsah ideálů zcela rozpojoval s aktuální politikou strany. 

Odtud se pak autorovi do budoucna otvírá celá řada kategorií a pojmů, které by dále rozvedly 

proměny komunistického utopismu u M. Kárného: např. pojetí "národní svobody" a těsnost 

jejího vztahu k symbolu "komunistické strany", dále pojem "buržoazní" a jeho užití pro 



legitimizaci ústředních cílů nové společnosti (viz úvaha na s. 50) atd. Ohromná spousta 

zpracovaného materiálu autorovi jistě do budoucna umožní kreativně s tématem pracovat a 

rozkrývat tak motivace pro příklon k myšlence komunismu i proměny komunistické utopie. 

Přitom se zde autorovi otevře i možnost promýšlet adekvátní pojetí ideologie. V předložené 

práci se možná nachází drobné napětí: na straně jedné je zde ideologie implicitně pojímána 

jako něco vnějšího, co k M. Kárnému přicházelo jako jakýsi vliv zvenčí (viz podtitul práce 

anebo formulace ,,[Kárný] byl pod vlivem komunistické ideologie" s. 51). Zároveň však, na 

straně druhé, autor postřehne, že ,,[Kárný] nebyl pouze pasivním recipientem oficiálního 

narativu, ale jeho důležitým spolutvůrcem" (s. 65), což je postaveno na opačné představě, že 

totiž ideologie je zakořeněna v každodenní praxi, že je tvořena lidmi (a nepřichází jako cizí 

síla odněkud zvenčí). Na tomto místě autor může zhodnotit a rozvést teoretické debaty o 

pojmu ideologie - má k tomu nepochybně výborné intelektuální předpoklady. 
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