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Recenzentský posudok na diplomovú prácu: 

Jan Socha: 

Utváření a proměny historických narativů v době společenských a politických změn v 

průběhu let 1988-1990. 

Kolega Socha Sl pre svoJu diplomovú prácu vybral zaujímavú tému z obdobia 

zásadných spoločenských zmien, ku ktorým došlo v Československu na konci osemdesiatych 

rokov 20.storočia. Ako je to známe už od antických čias, aj ku koncu 20. storočia boli 

historické témy integrálnou súčasťou politických diskurzov na róznych úrovniach. Vytváranie 

a zdiel'anie určitých významov o minulosti (napr. vo forme symbolov) úzko súvisia 

s identifikačnými procesmi jednotlivcov a skupín obyvatel'stva. Ako autor už na začiatku 

upozorňuje: ,,Aktivizace či aktualizace určitých historických témat ajejich konkrétních 

interpretací pro vysvětlování přítomnosti není přivoláním si na pomoc nezávislého arbitra, 

ale naopak aktem vztaženým k soudobé potřebě a situaci, využitelným pro politické nebo 

společenské účely." Dejiny preto v práci netematizuje v rovine výskumu dávno prežitej 

minulosti ale ako "spoločenskej praxe" (s. 9). Musím pritom konštatovať, že tento prístup 

nebýva v stredoeurópskych historiografiách až taký častý. 

Socha sa zameral predovšetkým na moment zmeny a porovnal, akým spósobom bola 

politická realita legitimizovaná prostredníctvom odkazov na dejiny pred a po roku 1989. 

Rozhodol sa " ... přiblíŽit roli národních dějin, respektive jejich interpretací jako možného 

nástroje symbolické legitimizace komunistického a demokratického politického 5ystému." 

Vychádza pritom z predpokladu, že "přechod od jednoho uspořádání k druhému a jeho 

stabilizace jsou doprovázeny vymezením se vůči tomu předchozímu." Z toho dóvodu si zvolil 

aj chronologický rámec rokov 1988-1990. Napriek možno trochu neštandardne zvolenému 

chronologickému rámcu práca prináša aj množstvo informácií a hodnotení širších súvislostí 

a otázok. Fakt, že sa neupína len na chronologicky vymedzené obdobie vnímam vel'mi 

pozitívne. 



Diplomová práca sa špeciálne venuje ideologizácii dejín prostredníctvom osláv, ich 

interpretáciám a inštalovania celoštátnych sviatkov (tzv. sviatkového práva). Text je logicky 

rozdelený do piatich kapitol, ktoré sú následne rozdelené na ďalšie podkapitoly. V prvej sa 

obšírne venuje metodologickým otázkam súvisiaci so symbolickou politikou. V druhej 

problematike sviatkov a pamatných dní v širšom chronologickom a obsahovom kontexte. 

K lepšej prehľadnosti prispieva aj priložená tabuľka so zoznamom sviatkov. Tretia kapitola 

prináša dóležité úvahy na tému ideológie a oficiálneho jazyka. Autor v nej oboznamuje 

čitateľa aj s ďalšími metodologickými východiskami svojej práce. Posledné dve kapitoly 

obsahujú analýzy historických naratív z Rudého práva a Lidových novin. Konkrétne toho, ako 

boli pred a po roku 1989 interpretované vybrané dejinné medzníky. 

Už po prvých riadkoch je očividné, že kolega nepodcenil ani teoretickú prípravu. 

Práve naopak. To že ide o metodologicky vyzretú analýzu sa odráža v hlavnom texte, 

v poznámkovom aparáte, resp. v zozname použitej literatúry. Spósob práce s materiálom a 

precízne premyslená skladba poukazuje na to, že ide o nadštandardnú diplomovku a dúfam, že 

autor bude mať aj do budúcna záujem seriózne sa venovať historickej vede. Z hľadiska 

obsahu, práca potvrdzuje rozdiely medzi jednotným - kanonizovaným - komunistickým 

historickým diskurzom zo všetkými jeho atribútmi a pluralitou historických naratívov z 

porevolučného obdobia. Autora zaujalo kol'ko priestoru zaberali v denní ku Rudé právo 

historické témy. Pritom vel'mi fundovane rozoberá vzťah režimu k histórii, to akým spósobom 

bol čitateľom predkladaný jeden komplexný uzavretý príbeh podporujúci oficiálnu 

ideologickú doktrínu komunizmu. V rámci tohto naratívu sa potom objavujú jasne definovaní 

nepriatelia ale aj hrdinovia, ktorí neraz odkazovali na vel'mi aktuálne otázky. Z toho pohľadu 

predstavovala história výrazný legitimizačný atribút v aktuálnom politickom súperenÍ. 

V ponovembrovom pluralitnom prostredí sa diplomant sústredil na diskurz vládnych kruhov, 

ktoré vznikli a zároveň aj svoju legitimitu stavali na opozičnosti voči minulému režimu. Pre 

toto obdobie sú medzi iným symptomatické aj neustále snahy o objavovanie a demýtizovanie 

dejín. Ako však autor vel'mi trefne dokazuje: "Interpretace minulosti jako nástroj legitimizace 

politické moci měla své místo v komunistické i polistopadové" oficiální" politické rétorice. 

Analýza legislativního diskursu ukázala poměrně zajímavý kontrast mezi indVerentním 

postojem komunistů k zavádění změn v kalendáři a ve svátkovém právu po roce 1946 i po 

únoru 1948 a naopak rychlost či zájem, s jakými tyto otázky řešilo polistopadové politické 

uspořádání a všímalo si symbolických stránek politického uspořádání. Zatímco v případě 

komunistické moci to může svědčit o snaze situovat se do kontinuity a "tradic" českého 

národa, v případě polistopadového politické moci naopak o snaze se od předcházejícího 



politického w.pořádání distancovat i na symbolické úrovni." Rozdiel medzi komunistickým 

a ponovembrovým prístupom k využívaniu minulosti vidí v "různé míře intencionality a 

nároku na normativitu, (j. pNznání legitimity ijiným historickým interpretacím." 

Napriek tomu, že diplomovú prácu považujem za veľmi kvalitne spracovanú a nemám 

k nej zásadnejšie výhrady, dovolím si niekoľko krátkych poznámok, ktorých cieľom je 

predovšetkým ponúknuť autorovi podnety pre budúce doplnenie textu, resp. na zamyslenie. 

Slovné spojenie "v nomenklatuře dní" (s. 19) sa mi zdá príliš nejasné. Podobne aj výrok 

"Historické narativy lze považovat za příklad politické mytologie, neboť vykazují kvality 

politických mýtů" (s. 17). V tomto kontexte by som odporučil pozrieť aj štúdie A. Smitha 

a Gy. Schopflina. Napriek faktu, že kolega ponúka kvalitný metodologický úvod, zvolená 

problematika do veľkej miery súvisí s otázkou kolektívnej pamate a aj sám pomeme často 

využíva termíny ako pamať, historická pamať, "miesta pamati", národná pam~it', "politika 

pamati", bolo by podľa vhodné venovať týmto teoretickým konceptom venovať viac miesta, 

alebo doplniť viac odkazov na konkrétnu literatúru, keďže v tejto otázke a ani v terminológii 

- podobne ako v mnohých iných - nepanuje zhoda. Práve naopak. O tom, o ČO vlastne ide sa 

vedú siahodlhé medziodborové diskusie. Prácu by podľa m6jho názoru mohli zásadnejšie 

obohatiť aj úvahy/porovnania novodobých ponovembrových naratívov stými ktoré boli 

reprodukované v období prvej republiky. Podobne zaujímavé by podľa m6jho názoru bolo 

ešte hlbšie sa zamyslieť nad vzťahom nacionalizmu alebo sk6r nacionalizmov, ideológií 

a (re)konštruovania historických príbehov. Pričom aj v samotnej práci sa objavila d6ležitá ale 

žiaľ nezodpovedaná otázka: "proč jsou to právě obrazy národních dějin, které se v českém 

prostředí tak často stávají prostředkem vytváření ,. struktur smyslu" a posilování identity 

.společenství"? K výroku na s. 8, že: "Některé státy střední Evropy po pádu komunismu v roce 

1989 budovaly (a budují) svou legitimitu na rétorickém i faktickém odvržení komunistické 

zkušenosti a odmítání kontinuity ... " by som odporučil trochu podrobnejšiu optiku. Kto 

konkrétne stojí za termínom niektoré štáty? Respektíve aj keď hovoríme o oficiálnych 

reprezentantoch štátu, vieme, že nejde o homogénnu skupinu, ale povačšine produkt 

politického konsenzu s rozdielnymi záujmami. Pritom spoločným rysom postkomunizmu boli 

aktivity v prospech "revízie", či "doplnenia" dovtedajšieho historického kánonu. 

Na záver mi ostáva len konštatovať, že predložený text spÍňa všetky nároky kladené na 

diplomovú prácu, ktorú odporúčam na ústnu obhajobu. Podľa m6jho názoru by bolo vhodné 

predložené výsledky ponúknuť širšej odbomej verejnosti a prácu aj niekde uverejniť. 

V Komáme dňa 6.9.2010 


