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Oponentský posudek dizertace Mgr. Matěje Spurného: „Nejsou jako my“. 

Sociální marginalizace a integrace v období „budování nového řádu“ na 

příkladu menšin v českém pohraničí (1945-1960). PhD-disertace. UK FF, 

Ústav hospodářských a sociálních dějin 2010, 343 str. 

 

Matěj Spurný si pro svoji pražskou dizertaci vytkl náročný úkol: Nejde mu 

pouze – ani přednostně – o rekonstrukci zacházení se třemi menšinovými 

skupinami obývajícími mezi koncem války a ukončením „budovatelské fáze“ 

československého socializmu české pohraničí. Jeho cílem je především 

analyzovat pomocí těchto příkladů různé kořeny a motivy ideologického 

vývoje, politického rozhodování a projevů vztahu k menšinám v praxi.  

Je třeba vytknout před závorku: tento záměr se mu podařilo vynikajícím 

způsobem naplnit. Spurného text je působivou ukázkou toho, jakého přínosu 

k poznání minulosti může být dosaženo, když historik přestane sledovat 

výlučně (ústřední) státní politiku. Tedy když svůj záběr rozšíří o regionální a 

místní perspektivu a navíc pracuje se společností jako aktivním činitelem. Díky 

kombinaci různých přístupů (politické dějiny, dějiny každodennosti, analýza 

diskurzivních proměn) a díky využití pramenů rozmanitého původu (archivní 

dokumenty, dobový tisk, paměti) vznikl živý obraz historického dění. Práce 

tak představuje významný krok od monokauzálních vysvětlení dějin panství 

KSČ směrem k diferencovanějšímu porozumění „budovatelské fáze“ 

socialistické diktatury v Československu. Tedy porozumění, jež neopomíjí 

různé a vzájemně si zčásti odporující zájmy, které je možné analyzovat na 

jednotlivých úrovních fungování státu i společnosti. 

 

V prvních třech částech práce (I-III) Spurný dokazuje, že je dobře seznámen 

jak se sekundární literaturou související s jeho tématem, tak i s aktuálními 

debatami o soudobých dějinách. Vysvětluje použité pojmosloví a nabízí 

čtenáři krátké uvedení do problematiky pohraničí, dějin československé 

národnostní politiky od roku 1918 a vývoje marxistické národnostní politiky. 
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Zvlášť zdařilá je podle mého názoru podkapitola k tématu „očisty“, zatímco v 

pasážích týkajících se meziválečného období a marxistické koncepce 

národnostní otázky by se při publikaci textu mělo krátit. 

V následujících třech částech (IV-VI) sleduje Spurný zacházení s Němci 

zůstavšími v pohraničí, s Romy, kteří do pohraničí po válce přicházeli a s 

reemigranty, kteří do Československa v tomtéž období přesídlili z různých 

zemí. Všechny tyto tři části (první z nich, věnovaná německé menšině, je 

výrazně rozsáhlejší než obě následující) sledují obdobnou strukturu: Nejprve 

se čtenář seznámi s nejdůležitějšími fakty, načež se Spurný propracovává od 

ideologie a oficiálního diskurzu přes vládní politiku a praxi regionálních a 

lokálních úřadů až ke každodennosti. Díky široké pramenné základně se mu 

daří ukázat nejen četné konflikty mezi těmito jednotlivými úrovněmi, ale i 

rozdílné postoje, jež mohly koexistovat na stejné úrovni. Do textu úsporně 

zabudované lokální případové studie a vzpomínky pamětníku dotvářejí 

plastičnost celého obrazu. 

Výsledky výzkumu vedou autora k formulaci tezí, které výrazně překračují 

pole jeho bádání: Přesvědčivě argumentuje proti všeobecně přijímané 

periodizaci československých poválečných dějin. Relativizuje tak zlom, k 

němuž došlo v únoru 1948 v důsledku převzetí moci komunisty, a to právě s 

ohledem na postoje k „jinakosti“ a na představy o plánování a konstruování 

společnosti. Spurný nadto na konkrétních příkladech ukazuje další zásadní 

proměnu panujícího řádu, když dokumentuje, jak KSČ v průběhu padesátých 

let postupně přestává plnit úlohu nositelky revoluce a stává se především 

garantem klidu a pořádku (s. 274).  

S tím souvisí další významný výsledek této práce, jenž by si zasloužil prověřit i 

na jiných tématech: totiž proměňující se hranice moci státního a stranického 

vedení. Na vývoji oficiální pozice politiky vůči Romům Spurný ukazuje, jak 

stranické vedení postupně rezignuje na osvícensko-revoluční postoje a otevírá 

dveře administrativně-represivnímu kurzu, a to mimo jiné v důsledku 

masivního tlaku „zdola“. V politice vůči Němcům oproti tomu vedení KSČ 

neustoupilo hlasům, které volaly po pokračujícím vytěsňování. Argumentace 
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ve prospěch nepopulárních nabídek integrace pro ně přesto nebyla 

jednoduchá a jeho opatření často nebyla na místní úrovni realizována. Příklady 

tohoto typu dokumentují, že vedení bylo víceméně závislé na spolupráci a 

souhlasu obyvatelstva.   

Celou prací se prolíná vyrovnávání se s českým nacionalizmem: Autor mapuje 

jeho tradice hluboko do minulosti, přičemž kritizuje zdánlivou liberálnost 

první republiky, zdůrazňuje kvalitativní skok, jenž znamenal „protektorát“ pro 

rozmach rasistického nacionalizmu (v jehož rámci se fyzická likvidace stala 

legitimním prostředkem politiky) a formuluje tezi, že česká společnost 

zůstávala v zajetí logiky tohoto extrémně radikalizovaného nacionalizmu ještě 

léta po válce. Když Spurný popisuje, na jaký zásadní odpor „zdola“ narážely 

pokusy o prosazení liberálnějších pravidel, vyvstává ovšem otázka, jestli se 

tento odpor dá skutečně vysvětlit výlučně „nacionalizmem“ a téměř 

hysterickým odmítáním jinakosti. Koneckonců, bezprostředně poválečná 

politika vůči Němcům znamenala vítaný prostor pro svévolnou agresi, jehož 

uzavírání posléze mohla společnost pociťovat jako újmu. Obecně se dá říci, že 

instrumentální aspekty představ o čistotě a výzev k očistě zůstávají poněkud 

podhodnoceny. Mám tu na mysli mobilizující, stabilizující a disciplinující efekt,  

jež má neustálé vylučování „menšin“ pro většinovou společnost.  

V závěrečném shrnutí práce jsou ještě jednou zdůrazněny ústřední teze. 

Spurný zde klade důraz na otázku kontinuity a zlomů principu očisty. Podle 

mého názoru je trochu škoda, že tuto závěrečnou kapitolu nevyužil ke 

vzájemnému srovnání tří výzkumných oblastí. Taková srovnání lze sice v 

textu najít – zejména v případech, kdy se spolu členové jedotlivých menšin na 

místní úrovni dostávají do kontaktu – nikde ale není pojednáno systematicky.  

Do textu nejsou dostatečně přesvědčivě začleněny pasáže o problematice 

hranice. Doporučuji je buď rozšířit a učinit z tohoto tématu samostatnou 

podkapitolu nebo naopak redukovat a v úvodu vysvětlit, že jde o samostatné 

téma, jež je pojednáno jinde. Krom toho zůstávají pouze na povrchu postřehy 

o Slovensku, a to jak v části týkající se Romů, tak s ohledem na tázání se po 
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roli Slovenska v českém myšlení o jinakosti a jednotě/jednotnosti nové 

republiky.  

To všechno jsou ale maličkosti, které nijak neumenšují velký výkon, jenž 

Matěj Spurný svojí prací odvedl. Spurný předložil vynikající studii, která 

naprosto dostačuje požadavkům na dizertaci. Proto práci bezvýhradně 

doporučuji k obhajobě. 

 

Mnichov, Září 2010      Dr. Christiane Brenner 
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