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 1 Úvod 

 Tématem své práce jsem si zvolil problematiku definice režimu 

v Československé socialistické republice v roce 1968. Tato doba byla 

velmi nekonzistentní a dynamická oproti rokům minulým. Rád bych 

na tomto příkladu ověřil tvrzení Juana Linze, respektive Gordona H. 

Skillinga, že režim v ČSSR v roce 1968 je správně zařazen 

do sedmého typu autoritářských režimů, tedy do Post-totalitárních au-

toritářských režimů, kde je začleněn ve čtvrtém subtypu Demokratizu-

jícího se pluralistického autoritarianismu1, do kterého je režim autory 

řazen. Juana Linze jsem zvolil záměrně kvůli jeho důležitosti pro dané 

téma. Linz je jedním z předních teoretiků autoritářských režimů. Své 

teze v roce 2000 rozšířil, i když stále zůstala nevyslyšena výtka ohled-

ně absence sultanistických režimů, které do nového výkladu Linz sice 

zakomponoval, ale ne tak detailně jak by bylo vhodné. Přesto považuji 

jeho koncept za nejvhodnější pro tuto práci. Důležitost Juana Linze 

dobře ilustruje úryvek z díla Balíka a Kubáta: „Právě na příkladu Fran-

kova Španělska vypracoval Juan José Linz svůj koncept autoritativních 

režimů, s nímž se dnes musí vypořádat každý sociální vědec, chce-li 

se tématem vážně zabývat. Zjednodušeně můžeme říci, že ve výzku-

mu problematiky nedemokratických režimů existují dvě období- dobra 

před Linzem a doba Linzova.“ [Balík, Kubát, 2004: s. 50] 

 V českých médiích a v české společnosti jako takové se stále 

diskutuje problém intervence. Zda-li byla nebo nebyla oprávněná, zda-

li byla nebo nebyla nutná, zda-li nám „ublížila“ tak jak se říká nebo ne-

ublížila. Ale moc se už nediskutuje o struktuře režimu krátce před inva-

zí. Tedy zda-li to byl totalitární režim. Pokud ne tak v čem se lišil. Po-

kud ano, tak jaké aspekty byly důvodem pro intervenci. Tato práce 

by měla být odpovědí zda-li zde přetrvával režim autoritářský v období 

roku 1968. Zároveň s tím bych rád více nastínil formální podobu reži-
                                                      
1 V definicích je poměrně velký zmatek. Autoritarianismus/autoritářství, v originále – 

authoritarianism, je často uváděn jako post-totalitarianismus. Ve své práci budu 
používat neutrálni: autoritářský režim 
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mu. Tedy zejména jaká byla možnost participace, jestli byla nucená 

nebo dobrovolná. Jaký byl přístup k inteligenci, zejména vysokoškolá-

kům během Pražského jara. Jaké bylo postavení opozice v tomto ob-

dobí a podobné aspekty života, který strana dovolovala. Hlavní moti-

vací, ale zůstává snaha dozvědět se o této době více než se běžně 

hovoří (v mediích, v rozhovorech s pamětníky apod.). Například pro 

Čechy typické hledání hrdiny každé doby. Z této doby vychází jako 

pomyslný hrdina Alexander Dubček. Rád bych tedy i zjistil jaká byla 

jeho role doopravdy. Jestli dovoloval participaci na politickém systému 

i zájmovým a politickým skupinám mimo Národní frontu nebo 

se naopak snažil zachovat vedoucí úlohu strany? Nečekám, 

že se mi podaří objasnit všechno zde vytyčené motivační faktory, ale 

pokud mi práce pomůže lépe pochopit dobu a aspekty doby, budu 

to považovat za úspěch. 

 Snaha o zkoumání autoritářských rysů systému v Českosloven-

skou v roce 1968 přicházela zejména od zahraničních autorů. Pro tuto 

práci klíčovým je Juan J. Linz se svým dílem Totalitarian and authorita-

rian regimes (2000, revidované dílo). Druhým neméně důležitým 

je Gordon H. Skilling a jeho dílo Leadership and group conflict 

in Czechoslovakia(1970). Třetím autorem, který se tématem zabýval 

je Wolfgang Merkel v knize Systemtransformation: eine Einführung 

in die Theorie und Empire der Transformationsforschung (1999). 

Z českých autorů můžeme uvést dílo Stanislava Balíka a Michala Ku-

báta- Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů (2004). Kteří 

nejenže používají pojem totalitní místo doporučovaného totalitárního 

tak převážně čerpají z Juana Linze i Wolfganga Merkela. Pokud od-

hlédneme od prací, které se snaží systém zařadit do určité kolonky, 

najdeme autorů, zabývající se rokem 1968 a politickým pluralismem 

více2: David W. Paul – The repluralization of Czechoslovak politics in 

the 1960s. Práce Davida W. Paula je důležitá zejména pro nastínění 

                                                      
2 U všech následujících autorů se jedná o články, nikoliv monografie 
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pluralistické situace před a po roce 1968. Andrzej Korbonski - Nationa-

lism and pluralism and the process of political development in Eastern 

Europe; Robert A. Dahl – Pluralism revisited; Johann P. Arnason – The 

forgotten 1968 and the false end of history; Vilém Prečan – Dimension 

of the Czechoslovak crisis of 1967-1970; Otto Ulč- Political participati-

on in Czechoslovakia; Jan Kavan – Czechoslovakia 1968: Revolt 

or reform? 1968 – A year of hope and non-understanding a jistě lze 

nalézt mnoho dalších. 

 V první části práce pomocí deskriptivní metody představím Lin-

zovu typologii. Prvních šest typů poměrně stručně, sedmý typ 

se pokusím představit obsáhleji. Stejně jako jeho čtvrtý subtyp. Ostatní 

čtyři subtypy představím jen krátce, protože podle hypotézy by neměly 

mít větší význam pro mou práci. V druhé části představím formální 

stránku režimu s počátkem v roce 1948, kdy politickou scénu ovládla 

jedna strana. V této části se zaměřím zejména na druhou polovinu 60. 

let. Ve třetí části se zaměřím na analýzu možnosti zapojení zájmových 

a politických skupin do politického procesu. Pokud budu vycházet 

z premisy, že limitovaný pluralismus umožňuje „měřitelnost“ jako jediný 

aspekt autoritářských režimů, [Balík, Kubát, 2004: s. 51] bylo 

by chybou se jím nezabývat a nepoužít jej jako základní prvek pro 

aplikaci typologie na daný typ režimu dle definice Juana Linze, potaž-

mo Gordona H. Skillinga a období Československé socialistické repub-

liky, se zaměřením zejména na rok 1968. 

 Základní otázkou práce bude zda-li se Linz se Skillingem mýlili 

když zařadili ČSSR v roce 1968 do Demokratizujícího se pluralistické-

ho autoritarianismu či byli se svým výsledkem úspěšní. Zároveň bych 

se rád pokusil zodpovědět otázku začátku a konce přechodu 

k a od tohoto typu autoritářského režimu. 

 Na konci této práce je uveden Projekt bakalářské práce, tak jak 

ho v červnu 2010 schválila vědecko-pedagogické rada Institutu polito-

logických studií. Práce byla oproti projektu lehce pozměněna. Zaměřil 
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jsem se pouze na zkoumání verifikace aplikace Linzovy typologie 

na reformní režim v Československu v roce 1968. Vzhledem k šířce 

tématu jsem byl nucen práci pozměnit a zkrátit zkoumané období. 

Oproti projektu se práce nezaměřuje na hledání dalších přechodových 

pásem mezi totalitarismem a autoritářským režimem. V souvislosti 

s touto změnou jsem byl nucen změnit i metodu. Místo komparační 

metody o více proměnných jsem použil případovou studii. V souvislosti 

s tímto faktem jsem byl nucen změnit i strukturu osnovy a názvu. Ná-

zev byl upřesněn aby odpovídal zkoumání daného období. Z osnovy 

byla vypuštěna, vzhledem k irelevantnosti, kapitola o komunistické 

ideologii. Popis typologií i změn ve státním aparátu zůstal zachován. 

Pouze jsem u změn státního aparátu uvedl pouze ty změny, které jsem 

považoval za relevantní pro zkoumané období. Ke zkrácení období 

došlo i v kapitole s analýzou aplikovatelnosti daného typu Linzovy ty-

pologie na zkoumané období. 
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 2 Definice a typologie autoritářských režimů 

dle Juana J. Linze 

 2.1 Definice a aspekty autoritářského režimu dle 

Juana J. Linze 

 Linz definuje autoritářský režim jako „politické systémy 

s omezeným, nezodpovědným politickým pluralismem bez vypracova-

né a vůdčí ideologie, ale s charakteristickými mentalitami bez rozsáhlé 

a intenzivní mobilizace kromě podobných bodů v jejich vývoji, kde 

vůdce, případně malá skupina vykonává moc v rámci nejasně defino-

vaných, ale vlastně dobře předvídatelných hranicích.“ [Linz, 1964: 

s. 255] Zároveň se utlačují politická vyjádření ostatních skupin, proto 

se mluví o režimu a ne o autoritářské vládě. [Linz, 2000:s. 160] 

 2.1.1 Aspekty autoritářského režimu 

 Nejviditelnějším znakem těchto režimů je přítomnost pluralismu. 

V demokraciích se setkáváme s téměř neomezeným pluralismem. Au-

toritářské režimy praktikují omezený (limitovaný) pluralismus3, Linz 

by se nebál nazvat systém omezeným monismem4. [Linz, 2000: 

s. 161] Zde již můžeme pozorovat myšlenkový rozpor v Linzově defini-

ci, jelikož pluralismus, byť limitovaný je stále souborem více entit, 

kdežto monismus se opírá pouze o jednu entitu. Linz se pokouší tento 

zjevný rozpor vysvětlit tvrzením, že omezení pluralismu může být le-

gální nebo více či méně uplatňováno pouze na politické skupiny nebo 

na zájmové skupiny. Toto omezení může existovat dokud existují poli-

ticky aktivní skupiny nezávislé na státu. [Linz, 2000: s. 161] Ovšem 

i limitovaný pluralismus a různý podíl dalších tolerovaných pluralitních 

                                                      
3 Limited pluralism 
4 Slovník cizích slov definuje monismus jako "názor uznávající jediný základ, pod-

statu, princip" [Kolektiv, 2002: s. 223] 
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komponentů může vést k tvorbě polo-opozice5 nebo pseudo-opozice6. 

[Linz, 2000: s. 168] Tato opozice není žádaná, ale žádný právní akt 

ji nezakazuje. Vzniká většinou z povolených společenských organiza-

cí, převážně se jedná o apolitické organizace. [Linz, 2000: s.169] 

Nejsou zastoupeny ve vládě ani ve skupinách se zastoupením 

ve vládě, kritizují, i když ne příliš intenzivně, režim, ale jsou s ním 

schopny spolupracovat aniž by požadovaly větší změnu. Zároveň 

se vyhýbají kritice vládce. [Balík, Kubát, 2004: s. 53] Do těchto opozič-

ních organizací vstupují zejména lidé starší generace, kteří se podíleli 

na zavedení režimu, ale jejich dříve formulované cíle nebyly splněny. 

Mezi dalšími členy těchto organizací jsou také příslušníci inteligence 

a mládeže, zejména studenti nespokojení s nemožností politické parti-

cipace. [Linz, 2000: s. 168]7 Limitovaný pluralismus je zároveň jedinou 

měřitelnou entitou autoritářského režimu. [Balík, Kubát, 2004: s. 51] 

  Ale jaké je postavení vládce v autoritářském režimu? Linz vlád-

ce, nebo jak on sám píše „man who came to power8“, představuje jako 

člověka reflektujícího zájmy různých skupin a institucí. [Linz, 2000: 

s. 161] Dalším aspektem výkonu jeho funkce není automatické dosa-

zení vládce na vrchol pomocí podpory od těchto skupin, ale jejich sou-

hlas s dosazením vládce do funkce důvěrou projevenou těmto skupi-

nám . Tímto způsobem posílí vládcova prestiž a vliv v místech pod 

vlivem dané skupiny a zároveň posílí prestiž těchto skupin. [Linz, 

2000: s. 161] Balík s Kubátem zdůrazňují především důvěru svěřenou 

vládcem9 těmto skupinám. Zároveň dochází ke kooptaci nových členu 

zejména z těchto skupin. [Balík, Kubát, 2004: s. 51] K dispozici mají 

dokument s potenciálem ústavy, který ovšem není zdrojem jejich moci. 

[Linz, 2000: s. 161] Může se stát, že s nástupem autoritářského vládce 

                                                      
5 Semi-opposition 
6 Citováno z Linz – Opposition in and under an authoritarian regime: the case of 

Spain z roku 1973 publikované ve sborníku Regimes and oppositions, New Ha-
ven, Yale University Press editovaném Robertem A. Dahlem 

7 Zároveň [Balík, Kubát, 2004: s. 53] 
8 S tím rozdílem, že Linz píše o vládcích, ne o vládcovi. 
9 Balík a Kubát používají termín politik 
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se oficiální nebo jinak privilegovaná strana, případně zájmová skupi-

na10, stane důležitější součástí limitovaného pluralismu. Tyto strany 

nebo zájmové skupiny si nárokují rysy totalitární strany, například mo-

censký monopol, a občas se tak i chovají, ale ve skutečnosti musí zů-

stat jasně odlišné od totalitárních stran nebo zájmových skupin. Afriča-

né takové strany nazývají „parti unifié“, což je strana vzniklá spojením 

různých elementů (stran, spolků, církví apod.). Tyto strany jsou často 

vytvořené na základě příkazu shora. Impuls tedy nepřichází z členské 

základny11, ale z mocenského patra. Zároveň jsou tvořeny jako skupi-

ny spjaté s mocí už od začátku. Naopak totalitární strany si musí svou 

moc podrobovat aby uspěly. [Linz, 2000: s.161-162] Zároveň, je nutno 

dodat, že pluralismus, se spíše než v politické sféře vyskytuje ve sféře 

sociální a ekonomické. Povolené organizace ovšem fungují pod pod-

mínkou nevměšování se do politiky. [Balík, Kubát, 2000: s. 52] 

 V autoritářských režimech se nemluví o ideologiích, jako 

v totalitárních režimech, ale o mentalitách. Mentalita je způsob myšlení 

a cítění s emocionálním kontextem, který není nikde zapsán (např. 

v zákonech) a přesto umožňuje reagovat na různé situace. Ideologie, 

typická pro totalitární režimy je systém myšlení organizovaný v psané 

formě a rozpracovaný intelektuály, pseudointelektuály, případně 

za jejich pomoci. Ve zkratce řečeno je mentalita intelektuální postoj 

zaměřený hlavně na přítomnost a minulost zatímco ideologie předsta-

vuje intelektuální obsah se silným utopickým prvkem. [Linz, 2000: 

s. 162] Mentalit v zásadě existuje několik druhů – úřednická, vojenská 

a církevní12. Mezi těmito druhy jsou jisté odlišnosti, ale přesto vychá-

zejí ze stejného základu: řádu, pořádku a poslušnosti. I díky tomuto 

faktu je nepravděpodobné mezi mentalitami nalézt novou terminologii. 

U mentalit je také malé riziko konfliktu s náboženstvím. Nelze je využít 

jako test loajality, díky čemuž téměř neexistuje vylučování z vládnoucí 

                                                      
10 Linz uvádí například náboženské skupiny nebo armádu 
11 Grassroots 
12 Balík s Kubátem nevylučují, že jich může být i více. [Balík, Kubát, 2004: s. 98] 
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strany kvůli jiným „myšlenkovým úchylkám“. [Balík, Kubát, 2004: s. 98] 

 V nedostatku ideologie, se skrývá i poměrně velké omezení. 

Režimy s nedostatkem ideologie jsou limitovány kapacitou k mobilizaci 

mas. Pravděpodobnost vytvoření masové identifikace (emoční 

i psychologické) lidí s režimem klesá. S tímto faktem klesá atraktivita 

režimu zejména pro jedince, pro které jsou ideje13 a jiné hodnoty klíčo-

vým aspektem k identifikaci.14 [Linz, 2000: s.164] Linz připouští, 

že mobilizace je charakteristickým rysem autoritářských režimů, ale 

v některých případech je depolitizace úmyslem vládnoucí elity, kde 

tento krok zapadá do jejich mentality a odráží charakter prvků limito-

vaného pluralismu15. Ovšem platí i opak, kde je mobilizace vyžadová-

na16. Mobilizaci je obtížnější udržet pokud vývoj situace směřuje de-

mokratickým nebo totalitárním směrem. [Linz, 2000: s. 165-166] I přes 

tyto prvky dochází Linz k závěru, že bez ideologie17 je mobilizace příliš 

obtížná a plná překážek18. [Linz, 2000: s. 167] 

 Zvláštní postavení si drží katolická církev19 zejména díky kon-

                                                      
13 Případně by se dalo použít slovo myšlenky, ale vzhledem k aspektu věci 

je vhodnější použití slova ideje. 
14 U totalitárních systémů si Linz vysvětluje absenci identifikace s režimem 

u studentů, intelektuálů a mládeže jako slabost ideologie. 
15 Efektivní mobilizace praktikovaná jednou stranou s masovými organizacemi 

v systému s limitovaným pluralismem může být vnímána jako hrozba od ostatních 
součástí systému – armáda, byrokracie (úřednictvo), církve, zájmové skupiny 
[Linz, 2000: s.165] 

16 Jedná se zejména o případy s jednou vedoucí stranou, která využívá své masové 
organizace k posílení národní nebo celkové nezávislosti na koloniální mocnosti 
nebo touží do politického procesu začlenit společenské skupiny, které opomnělo 
zahrnout předchozí politické vedení, případně touží využít mobilizaci k porážce 
vysoce mobilizovaného soupeře ve společnostech, kde demokracie umožnila tím-
to způsobem dojít k - zejména nacionalistickému, fašistickému a populistickému -
 autoritářskému režimu. [Linz, 200: s. 165] 

17 Mobilizační dobrovolnické kampaně, pravidelné účast na mítincích strany, propa-
ganda z očí do očí apod. [Linz, 2000: s.167] 

18 Heterogenní a kompromisní charakter mentality, napodobeniny vedoucích idejí 
(myšlenek) a i mentalita vládců, vojenských elit, byrokratů (úřednictva) a jiných 
prorežimních skupin. [Linz, 2000: s. 167] 

19 Linz zde cituje ze svého díla The future of an authoritarian situation or the institu-
tionalization of an authoritarian regime: the case of Brazil z roku 1973 publikova-
né ve sborníku Authoritarian Brazil: Origins, Policies, and Future, New Haven, Ya-
le University Press editovaném Alfredem Stepanem; čímž si vysvětluji proč 
se nezabývá situací mezi církví a autoritářským režimem v zemích kde nepřevlá-
dá křesťanství jako hlavní náboženství 
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kordátům20. Konkordáty jí zachovávají určitou autonomii, díky které 

může působit jako prostředek šíření opozičních nálad. Církev slouží 

jako dvojitý agent. Spolupracuje s režimem a zároveň kryje disidenty 

a občas může být i strážcem morálních hodnot, které mohou být zneu-

žity mocí21. [Linz, 2000: s. 169] Důležitou roli církvi přisuzuje Linz i pro 

její schopnost přežít jakýkoliv režim. [Linz, 2000: s. 170] Církev se ob-

čas identifikuje s režimem, ale přesto dokáže získat zpět svou auto-

nomii včasným varováním před nástupem krize22. [Balík, Kubát, 2004: 

s. 54] Církev tak plní roli jakési polo-opozice. Takováto opozice je sice 

tolerována, ale chybí jakékoliv institucionální prvky, které by jí umožnily 

větší účast a výhodnější pozici u masové populace. [Linz, 2000: 

s. 170] 

 Na závěr aspektů konstatuje Linz, že autoritářské režimy jsou 

rozpolcené. Chybí jim síla totalitárních nebo demokratických režimů. 

Nemají jasnou stabilitu, většinou se nejedná o průmyslově vyspělé 

národy, chybí jim organizační kapacity, nedokáží účinně předcházet 

ekonomickému poklesu. Kromě Násirova Egypta23 neslouží jako uto-

pické modely pro ostatní společnosti. Žádný autoritářský režim 

se nestal inspirací pro intelektuální elity napříč hranicemi zemí.24 Jedi-

né východisko je přechod k demokratickému nebo totalitárnímu reži-

mu, jak už mnohokrát prokázala historie. Tyto dva modely státního 

uspořádání ukrajují autoritářskému režimu na atraktivitě. [Linz, 2000: 

s. 170-171] 

                                                      
20 Smlouva mezi římskokatolickou církví, představovanou Vatikánem, a státem 

o vzájemných vztazích 
21 Myšlenku strážce převzal Linz od Guye Hermeta – Les fonctions politiques des 

organisations religieuses dans les régimes à pluralisme limité z roku 1973 
22 Zřejmě se myslí krize legitimity režimu s nástupem třetí generace, která už nemá 

zakořeněný „iniciační zážitek“ a nebyla do režimu inkorporována. [Balík, Kubát, 
2004: s. 53-54] 

23 Linz tento fakt vysvětluje speciálními historickými důvody 
24 Uvedeno také v [Balík, Kubát, 2004: s. 56] 
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 2.2 Typologie autoritářských režimů dle Juana 

J. Linze 

 2.2.1 Problematika a metodologie typologie 

 Před Linzem se o vytvoření typologií pokoušelo již několik lidí. 

Například Allmond, Powell, Huntington, Sartori a další. [Linz, 2000: 

s. 171] Mnoho režimů má společné pozadí. K moci se dostala vojen-

ská skupina a vládcem se tedy stal voják25, ale to je jediný více rozší-

řený společný prvek. Někteří se snažili o hloubkovou kulturní revoluci 

jako Atatürk v Turecku, jiní o sociální a ekonomické změny jako Násir 

v Egyptě. [Linz, 2000: s. 172] Přesto, že se na vrchol dostali za rozdíl-

nými účely – svržení zkorumpovaného režimu, vytlačení zahraničních 

vlivů, modernizace národa, sjednocení země apod. sami neměli ideo-

logické odůvodnění, názory atraktivní pro intelektuály, cítili se vystrčení 

z hlavního proudu mezinárodních ideologických diskusí. Za této situa-

ce si každý bude hledat své symboly. Atatürk zvolil progresivitu, seku-

laritu a demokratické myšlenky. Autokraté z východní Evropy a Franco 

se maskovaly fašismem. Autoritářský režim měl o sobě tvrdit, že je so-

cialistický a představuje „demokratický centralismus“ nebo „participa-

tivní demokracii“ a „dělnické rady“26 a ne korporativismus. [Linz, 2000: 

s. 173] Nutno dodat, že i sám Linz přiznává zaměření zejména na vý-

kon moci, její organizaci, její propojení se společností a participaci ob-

čanů. [Balík, Kubát, 2004: s. 51] 

 Důležitým zkoumaným faktorem v případě Juana Linze je limi-

tovaný pluralimus, je důležité zjistit, které skupiny a instituce byly povo-

leny, mohly participovat na systému a jakým způsobem. Dalším fakto-

rem bude omezená mobilizace (která se pohybuje v rozmezí odmítnutí 

totalitární mobilizace nebo nedosažení dostatečné úrovně mobilizace), 

její povahy a důvodů. Obtížněji zkoumaným faktorem bude zkoumání 

                                                      
25 Military man 
26 Uvozovky používá ve svém díle i Linz. Pravděpodobně za účelem protikladu těch-

to slovních spojení. 
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mentalit režimů, které jsou mnohdy těžko uchopitelné díky svému na-

podobování ideologií, ale pro typologii režimů mohou být užitečné. 

[Linz, 2000. s. 175] Rámcové okruhy Linzovy typologie odvozené 

z limitovaného pluralismu27 se pohybují v rozmezí byrokraticko-mili-

taristicko-technokratických režimů po organické etatismy28 [Linz, 2000. 

s. 175-176] Toto spektrum je při pohledu na politickou participaci rozlo-

ženo na 4 stupně: limitovaná participace, kontrolovaná participace, 

tendence k politické apatii u většiny občanů a tolerance, případně 

podněcování této apatie (dosažení depolitizace společnosti)29. [Balík, 

Kubát, 2004: s. 55] Ve zkratce by se tyto stupně daly ohraničit od vy-

soké možnosti participace po participaci omezenou na vstup do jediné 

nebo dominantní strany. [Linz, 2000: s. 176] U mobilizačních režimů 

se dají najít 2 hlavní typy definované okolnostmi vzniku těchto režimů. 

Prvním je vznik mobilizační jediné nebo dominantní strany za účelem 

boje za nezávislost na koloniální mocnosti. Druhý se objevuje v post-

demokratických společnostech, kde je touha veřejnosti po participaci 

na systému tak silná, že je vznik byrokraticko-militaristického nebo or-

ganicko etatistického režimu znemožněn. Posledním režimem odvo-

zeným z limitovaného pluralismu je post-totalitární autoritářský režim, 

kde dominantní postavení strany ne zcela vymizelo. [Linz, 2000: 

s. 176-177] 

 2.2.2 Stručný popis autoritářských režimů jak je definoval 

Juan J. Linz 

 Když se podíváme na typy autoritářských režimů jak je definoval 

Juan Linz, nalezneme 7 hlavních typů a u jednoho režimu je zahrnuto 

i 5 subtypů, které převzal od Gordona H. Skillinga. [Linz, 2000: s. 253] 

 Prvním hlavním typem je Byrokraticko-militaristický autoritářský 

režim, který Linz považuje za nejčastější. V těchto režimech se setká-
                                                      
27 Jediná měřitelná entita [Balík, Kubát, 2004: s. 51] 
28 Často je ideologicky řazen mezi korporativismus a ne organickou demokracii. 

[Linz, 2000: s. 176] 
29 Zároveň [Linz, 2000: s. 176] 
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váme především s koalicí dominantně, ale ne výhradně, ovládanou 

úředníky30 a vojenskými důstojníky. Tyto koalice kontrolují vládu 

a rozhodují, které jiné skupiny se mohou zúčastnit. Rozhoduje věcně31 

v mezích úřednické mentality a nevytváří ani nedovoluje jediné maso-

vé straně32, aby hrála dominantní roli v režimu. Mohou fungovat bez 

existence stran, ale často dochází k vytvoření oficiální vládou podpo-

rované jediné strany, která účelově snižuje úroveň participace občanů 

v politickém životě a dokonce se snaží manipulačně okupovat politický 

prostor. Ojediněle se lze setkat i s multipartismem, který ovšem nena-

bízí volnou soutěží o podporu voličů. Za tímto účelem jsou využívány 

prostředky od kooptace a korupce k represím33, kterými se snaží zís-

kat spolupráci, podřízenost nebo neúčinnost těchto stran.34 [Linz, 

2000: s. 184] Občas bývají nesprávně řazeny mezi fašistické, byť 

je pravda, že v meziválečné době přejaly slogan, symboly a jiné prvky 

těchto režimů. Někteří autoři je také označují za vojenské diktatury. 

Zároveň jsou díky svému věcnému charakteru poměrně častými spo-

jenci západních demokracií. [Linz, 2000: s. 184-185] Jako příklad toho-

to typu uvádí Balík s Kubátem35 Horthyho Maďarsko (1920-1944), vlá-

du Piłsudského a Rydz-Śmigłeho v Polsku (1926-1939), frankistické 

Španělsko (1936-1975), vládu Peróna v Argentině (1946-1955), Chile 

za Pinocheta (1973-1989) a další. [Balík, Kubát, 2004: s. 57] 

 Druhým hlavním typem je Organicko-etatistický autoritářský re-

žim, který se od byrokraticko-militaristického autoritářského režimu liší 

kontrolovanou participací a mobilizací společnosti skrze „organické 

struktury“. V režimu se objevuje odmítnutí předpokladů individualismu 

liberální demokracie, kombinované s touhou poskytnout institucionální 

kanál, přes který by bylo možno reprezentovat heterogenitu zájmů 

v moderních a modernizujících se společnostech. Odmítán je také 
                                                      
30 Linz používá slovo byrokrat (v originále: bureaucrat). [Linz, 2000: s. 184] 
31 Pragmaticky 
32 Linz často používá spojení single party 
33 Není upřesněno jaké formy.  
34 Podobný výklad uvádí [Balík, Kubát, 2004: s. 57] 
35 V rámci interpretace Linzových typů 
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model třídního konfliktu, což vede k vícero variantám teoreticko-

ideologických formulací a pokusy o jejich uplatnění skrze politické insti-

tuce. Tyto snahy měly nahradit mobilizační jedinou stranu nebo měly 

sloužit jako doplněk její moci případně jako propojení strany 

se společností. [Linz, 2000: s. 208-209] Linz si uvědomuje, že tento 

čistý ideál typ se v realitě moc nevyskytuje. Píše, že v sobě často nese 

prvky korporativismu. Zejména v obchodních a profesních vztazích. 

[Linz, 2000: .210-211] Příklady organiko-etatistického režimu můžeme 

nalézt v Portugalsku (1926-1974) za vlády Salazara a Caetana, 

v Rakousku (1934-1938) za Dollfusse a Schuschnigga36, částečně 

i ve Frankově Španělsku a Mussoliniho Itálii. [Balík, Kubát, 2004: s. 58] 

 Třetím hlavním typem je Mobilizační autoritářský režim v post-

demokratických společnostech. Kořeny tohoto režimu vidí Linz v de-

mokratizaci zemí západní Evropy v 18. století. V mnoha z nich dochá-

zelo ke krizi legitimity budování státu, reprezentace v legislativních 

orgánech, včlenění do nových sociálních struktur a sdílení výkonné 

moci, které se nahromadily během krátkého časového období. Dochá-

zelo i ke krizi národního vědomí37. Toto všechno díky absenci postup-

né demokratizace a neexistenci institucí a elit zamezilo postupné de-

mokratizaci společnosti a s tím i ignorování požadavků nových sociál-

ních skupin pramenících z nově probuzeného třídního a kulturního po-

vědomí. [Linz, 2000: s. 217-218] Vrcholem krize se stalo trauma 

z války, napomohla tomu i ruská revoluce s rozmachem socialistických 

hnutí. V kontrastu s méně politicky, ekonomicky i společensky rozvinu-

tou východní Evropou by byrokraticko-militaristicko-oligarchický autori-

tářský režim nebyl odpovědí na krizi. V těchto společnostech může 

krize demokracie směřovat k novým politickým modelům, včetně ple-

biscitního pseudodemokratického komponentu: jediné masové strany. 

Na druhou stranu dosáhly tyto společnosti určitého stupně vývoje 

                                                      
36 Balík s Kubátem píší Schusnigg, ale pravděpodobně se jedná pouze o chybu, 

jelikož správné hláskování zni Schuschnigg [Encyclopædia Britannica - 1] 
37 Anglické veto Portugalské koloniální expanzi [Linz, 2000: s. 217] 
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a komplikovanosti, že pro vedení této jediné strany bylo obtížné 

se posunout totalitárním směrem. Výjimkou bylo nacistické Německo. 

[Linz, 2000: s. 218] Setkat s tímto režimem se můžeme na příkladech 

fašistické Itálie a italské provincie Carnaro (1919). [Balík, Kubát, 2004: 

s. 59] 

 Čtvrtým hlavním typem je Mobilizační autoritářský režim 

ve společnostech, které získaly nezávislost38. [Linz, 2000: s. 227] Balík 

s Kubátem nazývají tento režim Postkoloniálním mobilizačním autorita-

tivním režimem. [Balík, Kubát, 2004: s. 59] Tento systém se objevuje 

v zemích, které získaly nezávislost na koloniální nadvládě nebo 

si nezávislost prosadily bez cizí pomoci. Vznikaly ve většině případů 

nestabilitou v prvním desetiletí po nezávislosti, zejména po roce 1964 

kdy proběhlo několik vojenských převratů a z úřadů byli vyhnáni civilis-

té. V ostatních případech vedl nastavený proces odmítání ke státu bez 

politických stran. [Linz, 2000: s. 227] Jen málo mobilizačních stran 

si udrželo své funkce několik let po získání nezávislosti. Pokud 

je nevytlačil vojenský převrat, zažily značnou transformaci. [Linz, 2000: 

s. 231] Strany se nevyvíjejí totalitárním směrem, ale stávají se důleži-

tým prvkem ve struktuře moci. [Balík, Kubát, 2004: s. 59] V zásadě 

se jedná o mobilizační autoritářské režimy jediné strany vytvořené poli-

tickými lídry vzešlých z mobilizovaných řadových občanů39 a ne shora, 

od kolonizátora40. Ustavující se zejména v zemích s nízkým stupněm 

ekonomického rozvoje, převážně v rovnostářských rolnických struktu-

rách, kde moderní ekonomická elita byla v malém počtu a často slože-

na z cizinců nebo členů jiných etnických skupin a kde kolonizační vel-

moci nedovolovaly vznik střední třídy, civilní služby a profesionální ar-

mády41. [Linz, 2000: s. 227] Tento režim se týká zemí v černé Africe 

                                                      
38 V originále - Postindependece mobilizational authoritarian regimes 
39 Možno interpretovat i jako řadových voličů. V originále – grass roots 
40 Zjednodušeně řečeno. Kolonizační velmoci odešly aniž by stanovili lídry politic-

kých stran a nechali zemi svém osudu 
41 Linz zde čerpá z Davida E. Aptera: Ghana in transition, New York: Atheneum, 

1963 
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a Maghrebu, vesměs zemích třetího světa42. [Linz, 2000: s. 227] Na-

příklad Pobřeží Slonoviny, Ghana nebo Senegal. [Linz, 2000: s. 229-

230] 

 Pátým hlavním typem jsou Rasové a etnické „demokracie“. Tyto 

režimy sice vyhovují definici demokracie, ve kterých politický proces43 

patří rasové skupině, převážně menšinové, ale stále vylučují, pomocí 

donucovacích prostředků používaných de iure i de facto, rasovou sku-

piny (nebo skupiny). Režim, který z limitovaného pluralismu vylučuje 

velkou část populace na základě rasy můžeme popsat jako rasová 

oligarchie nebo autoritářský režim. Vzhledem k ideologii politiky apar-

theidu a sociální mobilizaci proti potenciálnímu nebezpečí můžeme 

tyto režimy považovat za pretotalitární nebo potencionálně totalitární. 

[Linz, 2000: s. 233] Ve většině případů se jedná o rasismus bílých, kte-

ří jako kolonizátoři začali obsazovat koloniální území. Spolu s nimi při-

šly hodnoty a instituce liberální demokracie. Tyto hodnoty skýtaly 

i úskalí v širokospektrém souhlasu o dominanci bílé rasy. [Linz, 2000: 

s. 234-235] Jako příklad slouží apartheid v Jihoafrické republice (1948-

1994)44. [Linz, 2000: s. 233] 

 Šestým hlavním typem jsou „Defektivní“ a „pretotalitární“ autori-

tářské režimy. Sem řadí Linz režimy na přechodu od demokracie 

k totalitaritě. Hranice jsou příliš tenké. [Linz, 2000: s. 240] Totalitární 

systém je takový kde existuje vysoká úroveň mobilizace společnosti 

i míra užité ideologie, ale již není přítomen limitovaný pluralismus. De-

fektní nebo pretotalitární systém je když se situace ve všech třech 

aspektech blíží, nebo je srovnatelná jen ve dvou a ve třetím zatím ne. 

[Balík, Kubát, 2004: s. 60] Typickou pretotalitární situací je strana po-

hybující se k větší nebo menší totalitární kontrole se svými masovými 
                                                      
42 Balík s Kubátem jen doplňují, že se to týká druhé poloviny 20. století. [Balík, Ku-

bát, 2004: s. 59] 
43 Balík s Kubátem pracují s pojmy distribuce moci a rozsah politické participace. 

[Balík, Kubát, 2004: s. 59] 
44 Balík s Kubátem uvádějí 1948-1993 [Balík, Kubát, 2004: s. 60]; ovšem v roce 

1993 byla pouze přijata nová ústava, která vstoupila v platnost v roce 1994 [En-
cyclopædia Britannica - 2] 
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organizacemi, a ve fašistickém případě, se svými polovojenskými or-

ganizacemi může vytvářet tlak na vládu, ve které zasedají její lídři 

s představiteli dalších stran. [Linz, 2000: s. 242] Jak uvádí Azrael jedná 

se o příklad Sovětského svazu v období Nové ekonomické politiky. 

[Azrael, 1970: s. 263]45 Balík s Kubátem datují tento režim do období 

1921-1924. Zároveň doplňují, že do tohoto systému jsou občas řazeny 

i země východní Evropy krátce po druhé světové válce. [Balík, Kubát, 

2004: s. 60] 

 Sedmým typem označuje Linz Post-totalitární autoritářské reži-

my. V tomto systému se jedná zejména o Sovětský svaz a státy vý-

chodní Evropy. [Linz, 2000: s. 245] Jedná se o typ velmi podobný 

předchozímu. S tím rozdílem, že v předchozím typu se strana nedosta-

la do dominantní pozice a zde se ještě plně nedostala z této pozice, 

které předtím dosáhla. [Balík, Kubát, 2004: s. 60] Změna souvisí 

se smrtí Stalina a následné destalinizaci v Sovětském svazu a výcho-

doevropských zemích, které sovětský model následovaly. V Jugoslávii 

znamenala změna přechod z administrativní fáze do fáze 

samořízení46, což vyvolalo otázky o možnostech a limitech změny 

v politických systémech sovětského typu. Dokonce se můžeme do-

mnívat, že díky těmto změnám se jedná o velmi úzkou hranici mezi 

totalitárním systémem a autoritářským režimem. [Linz, 2000: s. 245] 

Přes všechny změny v sovětském bloku nikdo neočekával převrat ne-

bo vojenskou intervenci, která by ustavila nekomunistický režim. [Linz, 

2000: s. 249] Hlavním motorem protireformních nálad byla „touha 

po bezpečnosti“ vysokých představitelů státu. [Linz, 2000: s. 248] 

Vzhledem k širokému záběru tohoto typu, převzal Linz od Skillinga 5 

subtypů. Prvním subtypem je Kvazi-totalitární stát, kde jsou politické 

skupiny vedeny jako nelegitimní a jejich praktická činnost je výrazně 

omezena. [Skilling, 1970: s. 222-23]47 Příkladem může být Českoslo-

vensko 1947-48 a stalinské Rusko 1929-1953. [Linz, 2000: s 254] 
                                                      
45 Přímá citace i v [Linz, 2000: s. 242] 
46 Viz. poznámka pod čarou č. 35 
47 Přímá citace i v [Linz, 2000: s. 254] 
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a stalinské Rusko 1929-1953. [Linz, 2000: s 254] Druhým subtypem 

je Konzultativní autoritarianismus48 typický pro NDR, Rumunsko, Bul-

harsko a Polsko [Linz, 2000: s. 254], ve kterém je vidět snaha zapojit 

do rozhodovacího procesu profesionální skupiny jako vědce 

a ekonomy přestože aparát nadále hraje dominantní úlohu. [Skilling, 

1970: s. 223]49 Tento subtyp je dle typologie blíže totalitárnímu režimu. 

[Linz, 2000: s. 255] Třetím subtypem je Kvazi-pluralistický autoritaria-

nismus50 typický pro Chruščovovo Rusko a Maďarsko v období oblevy 

1953-1956. [Linz, 2000: s. 255] Přestože si strana uchovává domi-

nantní postavení existuje vzájemná komunikace s politickými skupi-

nami a jejich možným vlivem na politický proces. [Skilling, 1970: 

s. 224]51 Čtvrtý subtyp je podrobně vysvětlen níže. Pátým subtypem 

je Anarchický autoritarianismus52, ve kterém bylo jen pár skupin, střet-

nuvších se v kulturní revoluci institucionalizováno nebo zlegitimizová-

no53. [Linz, 2000: s. 257] Typický pro Čínu v období Velké kulturní re-

voluce. [Balík, Kubát, 2004: s. 61] 

 2.2.3 Definice Demokratizujícího se pluralistického auto-

ritářského režimu dle Juana J. Linze jak ji prezentoval 

ve svém díle Totalitarian and Authoritarian Regimes 

 Linz představuje Demokratizující se pluralistický autoritarianis-

mus jako čtvrtý subtyp [Linz, 2000: s. 255] sedmého typu autoritář-

ských režimů – Post-totalitárního autokratického režimu. [Linz, 2000: 

s. 245] Tyto subtypy, kterých je celkem 5, jsou převzaty z díla Gordona 

H. Skillinga. [Linz, 2000: s. 253] 

 Tento subtyp je podle Linzovy interpretace Skillinga typický pro 

                                                      
48 Balík s Kubátem uvádějí Konzultativní posttotalitarismus [Balík, Kubát, 2004: 

s. 61]. V originále – Consultative authoritarianism 
49 Přímá citace i v [Linz, 2000: s. 254 
50 Balík s Kubátem uvádějí Kvazi-pluralistický posttotalitarismus [Balík, Kubát, 2004: 

s. 61]. V originále – Quasi-pluralistic authoritarianism 
51 Přímá citace i v [Linz, 2000: s. 255 
52 Balík s Kubátem uvádějí Anarchický posttotalitarismus [Balík, Kubát, 2004: s. 61]. 

V originále – Anarchic authoritarianism 
53 V originále – legitimate; pravděpodobně myšleno, že byly povoleny i nadále. 
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Československo mezi lednem a srpnem 1968 a pro Jugoslávii 

po rozporu se Sovětským svazem zejména po roce 1966. Jedná 

se o systémy, kde byly do značné míry institucionalizovány politické 

skupiny a kde tyto skupiny hrály významnou roli v tvorbě politiky. [Linz, 

2000: s. 256] Československo s Dubčekem v čele KSČ54 je zajímavým 

případem. Byly zde 2 proudy změny, první byla vedena z centra, druhá 

přicházela spontánně zdola55, které disponovaly poměrně velkou svo-

bodou projevu, kterou uplatňovaly zejména proreformní skupiny inte-

lektuálů, které prezentovaly širokou škály zájmů a názorů. Své názory 

začaly hlasitě prosazovat i dosud spící organizace jako odbory nebo 

KAN56, které požadovaly změnu politiky vedení a pokud možno 

i institucionální změny. Pokus o změnu byl zastaven sovětskou invazí. 

Jugoslávie se v 50. a 60. letech pohybovala směrem k tomuto typu 

pomocí decentralizace veřejné správy, zavedení dělnických rad, insti-

tucionalizací lokálních a regionálních zájmů a umožnění reprezentovat 

zájmy ekonomické ve volených shromážděních, které byly postaveny 

na bázi jistého druhu korporativismu. Dle Skillinga ovlivnil tento plura-

listický vývoj kulturní a intelektuální sféru v Jugoslávii, Maďarsku 

a Polsku méně než v Československu. Ale Jugoslávie se svým rozdíl-

ným stupněm autonomie garantovaném různým skupinám a jejich in-

stitucionalizací vyhovuje podmínkám limitovaného pluralismu podstat-

ně více. Přesto by bylo chybou opomenout příležitosti k participaci 

zprostředkovanou vlastním řízením57 a kontrolou dělníků spolu 

s mobilizačním potenciálem komunistické strany58, které jsou 

v rozporu s byrokratickými a technokratickými tendencemi a principiál-

ně mohou i potlačovat nacionalistické snahy. Na příkladu Jugoslávie 

se také ukazuje, že v autoritářském režimu existují 2 alternativní cesty: 

                                                      
54 Alexander Dubček byl v letech 1968-1969 1. tajemníkem strany [Růžička] 
55 Pravděpodobně se myslí zdola jako od občanů (Originál: from below) 
56 Klub angažovaných nestraníků 
57 V originále self-management; Myšleno vlastní řízení výroby v Jugoslávii. Podniky 

si sami mohly rozhodovat o strategii výroby, péči o zákazníka v rámci hesla „To-
várny dělníkům“. Stát přestal (alespoň částečně) centrálně plánovat hospodář-
skou výrobu. [Country-data] 

58 Svaz komunistů Jugoslávie – League of Communists of Yugoslavia 
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liberalizace, kde se tvoří prostor z něhož jsou získáváni profesionální 

politici, což je vhodnější pro intelektuální, kulturní a názorové skupiny; 

druhou cestou je větší prosazování ideologie, zachování důležité funk-

ce strany, ale povolení větší míry demokratizace na lokální a pracovní 

úrovni.59 [Linz, 2000: s. 255-256] Tento fakt navíc potvrzuje předpo-

klad, že stabilní komunistické režimy vytvořené národní revolucí, plně 

nezávislé na Sovětském svazu, mají větší tendence se vyvíjet směrem 

k demokratizaci než liberalizaci. [Linz, 2000: s. 257] 

 

                                                      
59 Díky tomu lze, podle Linze, přirovnat Jugoslávii k Mexiku pod vedením PRI nebo 

frankistickému Španělsku. [Linz, 2000: s. 256] 
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 3 Politický systém Československé a Česko-

slovenské socialistické republiky v letech 

1948-1968 

 3.1 Politický systém 

 Nový systém do Československa přinesl převrat v únoru 1948, 

díky kterému se k moci dostala Komunistická strana Československa 

(KSČ) a začala si tak pro sebe uzurpovat neomezenou moc. V pová-

lečné situaci se jednalo o zásadní změnu, která zahájila kroky 

k přechodu od demokratického systému k totalitárnímu systému ko-

munistického typu. [Kaplan, 2005: s. 7] Základem systému byla strana. 

Strana si tvořila nárok na mocenský monopol. Kaplan jej definuje jako: 

„neomezená, nekontrolovaná a nekontrolovatelná vláda jedné strany.“ 

Tento princip zůstal zachován po celé období režimu. Pro metody 

praktikující tzv. vedoucí roli strany se uplatňovala kombinace přímého 

a nepřímého řízení. V prvních pěti letech se používalo přímé řízení 

státu. Strana si tak zajistila kontrolu státu i mimostranických institucí. 

[Kaplan, 2005: s. 19] 

 V zásadě se jednalo o sovětský model, který sloužil jako ideolo-

gická šablona, a ke které byla povinnost se přibližovat. Odlišnosti 

se týkaly buď bezvýznamných aspektů systému, nebo se neuskutečni-

ly. Ve svém posledním veřejném vystoupení označil Klement Gottwald 

přibližování se sovětskému modelu za objektivní zákon socialismu. 

[Kaplan, 2005: s. 17]  

 Necelé 3 měsíce po únorovém převratu byla přijata květnová 

ústava ze dne 9. května 194860, datum bylo zvoleno záměrně 

k 3. výročí osvobození Prahy Rudou armádou61. Preambule zavazuje 

k vytvoření národního stát, uplatňujícího lidovou demokracii, kde 
                                                      
60 http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=30  
61 O tomto faktu je zmínka i v preambuli. 
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všechno hospodářství slouží lidu kvůli spravedlivému rozdělování 

a předcházení hospodářským krizím. Jako cíl směřování byl určen so-

cialismus jako společenský řád. Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. usta-

vuje v Článku I, že Československý stát je lidově demokratickou re-

publikou, jehož moc je vykonávána, lidmi volenými zastupitelskými 

sbory. Lid má nad sbory kontrolu a zároveň jsou tyto sbory lidu odpo-

vědny. Na nejnižší úrovni operovali národní výbory (v obcích, okresech 

a krajích). Mezistupněm byly slovenské národní orgány a pomyslným 

zastřešením bylo Národní shromáždění. [Ústava, 1948] 

 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb. přijatý dne 11. července 1960 

konstatuje dovršení socialistické výstavby a následný přechod ke ko-

munismu. Je nezbytné začít vytvářet materiální a duchovní předpokla-

dy pro přechod společnosti ke komunismu. Ústava prezentuje KSČ 

jako osvědčený předvoj dělnické třídy, který stanul v čele republiky, 

který rozvíjí českou státnost, a před kterým stojí úkoly jako nadále 

upevňovat politickou a morální jednotu společnosti. Mimo jiné se KSČ 

v článku 4 stylizuje do vedoucí role. „Vedoucí silou ve společnosti 

i ve státě je předvoj dělnické třídy, Komunistická strana Českosloven-

ska, dobrovolný bojový svazek nejaktivnějších a nejuvědomělejších 

občanů z řad dělníků, rolníků a inteligence“. [Ústava, 1960] 

 Implementace Sovětského systému probíhala pod dohledem lidí 

napojených na Moskvu. Výsledkem byl dlouhodobý útlum všech oblas-

tí státních a sociálních organismů, včetně ekonomiky, umění a kultury, 

náboženského života, postavení Slovenska a Slováků a jiných národ-

nostních menšin. [Prečan, 2008: s. 1662-1663] Důležitým aspektem 

převzetí moci, je fakt, že převzetí proběhlo bez přítomnosti sovětských 

ozbrojených jednotek na československém území. Myšlenka socialis-

mu v Československu zvítězila dříve než se komunisté zmocnili neo-

mezené moci. Sovětský svaz tak byl vnímán jako garant před potenci-

onálním nebezpečím, číhajícím za hranicemi republiky. Zajímavostí 

může být fakt, že i nekomunističtí politici byli zastánci úzkého spoje-
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nectví se Sovětským svazem. [Prečan, 2008: s. 1663] 

 S postupem sovětizace české společnosti se stala opozice 

takřka nemožnou. [Prečan, 2008: s. 1663] Mezi lidmi, kteří měli nebo 

mohli mít moc a těmi, kteří ji neměli a nemohli mít byla jasná 

a všudypřítomná bariéra. Tato bariéra také rozdělovala mnoho 

od několika62. Těmi několika byly myšleny elity63, které držely moc. 

[Paul, 2008: s. 734] Jednoduše řečenou vlivná účast na rozhodovacích 

procesech byla určena jen pro vybrané členy strany. [Korbonski, 1989: 

s. 258] Občanská společnost byla zničena, kulturní i politické elity byly 

zdevastovány, chyběly občanské svobody, země byla isolována 

od svobodných zemí, všudypřítomnou se stala i tajná policie, probíhala 

masová převýchova občanů, informační kanály podléhaly cenzuře 

a ovládala je komunistická propaganda. Tyto všechny aspekty ztěžo-

valy možné opozici život. Ovšem nejen opozici, ale i snahám 

o nezávislé politické myšlení a hledání alternativních řešení. Změna 

nastala až s počátkem destalinizace za Chruščova, jehož doba přines-

la oblevu, částečnou liberalizaci i částečné otevření se svobodnému 

světu. Negativním jevem se stala nestabilita systému. [Prečan, 2008: 

s. 1663]  

 3.2 Cesta k převzetí moci reformními komunisty 

 Od počátku šedesátých let je možno sledovat nespokojenost 

se stavem veřejného života, která se neprojevovala jen u různých so-

ciálních a intelektuálních skupin uvnitř KSČ, ale i mimo ni. Tato nespo-

kojenost vyplývala z rozdílu mezi proklamovanými principy a cíli 

na jedné straně a reálným životem na straně druhé. Nespokojenost 

provázelo hledání řešení na tyto aktuální otázky, které vyústilo ve vše-

obecné přesvědčení o potřebě podstatné změny. Značná část intelek-

tuálů, kteří byli součástí politické, kulturní a umělecké československé 
                                                      
62 V originále: "few a many" 
63 Lídři strany, úředníci, armádní důstojníci, odborářští úředníci, policisté, ekonomičtí 

plánovači a ředitelé 

23 
 



společnosti začali být kritičtí ke stalinistické minulosti. [Prečan, 2008: 

s. 1663] Počátky kritiky v sovětském bloku lze vysledovat do 24. února 

1956, kdy měl Nikita Chruščov „tajný projev“, ve kterém kritizoval stali-

nismus. Tento projev nezůstal utajen a jeho následky můžeme sledo-

vat v povstáních v Maďarsku a Polsku. V Československu se do čela 

strany dostal Antonín Novotný, který byl s politickými procesy Gottwal-

dovy éry přímo spojen. Kdyby odsoudil stalinismus zdiskreditoval 

by sám sebe. Proto k nám došla vlna odmítnutí stalinismu 

se zpožděním. [Cashman, 2008: s. 1647-1648] Stali se tak podporova-

teli jistého druhu revizionismu, který měl podobu čistého socialismu 

„bez deformací“. Myšlenkový proces vycházel z premisy, že socialis-

mus by se měl shodovat s kulturními tradicemi země a zajistit zemi 

ekonomickou prosperitu. [Prečan, 2008: s. 1663-1664] Podobnou myš-

lenku razil Bohumír Šmeral v prvních letech existence KSČ64. [Rup-

nik,2003: s. 73] Kritika minulosti i přítomnosti, spolu s hledáním konti-

nuity s Evropou a dřívějším Českem i Slovenskem, se promítla do lite-

ratury a vizuálních umění, zejména do filmu. [Prečan, 2008: s. 1663-

1664] 

 Skrytá krize strany se provalila v létě a na podzim 1967, kdy 

se první tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný dostal do konfliktu 

s reformním hnutím, kritikou tzv. „deformace“ socialismu a otázkou 

Slovenska65. První řešení, které Novotného napadlo bylo znovuzave-

dení tvrdé ruky počínaje potrestáním spisovatelů v červenci 1967. Zá-

roveň obvinil prvního tajemníka ÚV KSS Alexandra Dubčeka 

                                                      
64 Šmeral stál v opozici proti 21 podmínkám Komunistické internacionály. Říkal, 

že vývoj bude jiný. Zastával „specifickou cestu“ k socialismu. Lenin mu nakonec 
dal za pravdu, protože za ním stály masy. Měl velkou podporu u domácích dělní-
ků. Stalin se Zinověvem jeho postoje zpochybnili. Šmeralovy myšlenky nakonec 
vstoupily do historie jako tzv. „šmeralismus“, definovaný jako protiklad leninismu. 
„Karlínští kluci“ uznávají jeho přínos pro dělnictvo, ale stojí v opozici proti jeho te-
orii státu, národnostním otázkám a vztahu strany a mas. Šmeral byl nakonec po-
výšen do aparátu Komunistické internacionály – takto se ruští komunisté zbavo-
vali silných soudruhů v komunistických stranách. Šmeralismus byl v období Praž-
ského jara vytažen na povrch a byl definován jako demokratický komunismus 
[Rupnik, 2003: 73-77] 

65 Snahy Slováků o zrovnoprávnění, zejména ekonomickém s Čechy. Slováci chtěl 
zaplnit mezeru, která vznikala mezi nimi a Českem. [Korbonski, 1989: s. 254] 
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z nacionalismu. Tvrdě potlačena byla i studentská demonstrace 

na Strahově 31. října 1967. [Prečan, 2008: s. 1664] Na strahovských 

kolejích došlo k několikátému výpadku proudu. Studenti začali pocho-

dovat městem s heslem „Chceme světlo“. Demonstrace byla nakonec 

násilně zastavena. [Kavan, 2008: s. 291] Kavan se domnívá, že exis-

tovala jistá forma spolupráce mezi studenty, spisovateli a reformními 

komunisty, která vedla k „převratu“ 5. ledna 1968. [Kavan, 2008: 

s. 289] Od léta 1967 požadovali studenti a spisovatelé větší svobodu 

tisku, sdružování a shromažďování spolu s méně přísnou stranickou 

kontrolou všech aspektů společenských aktivit. Na těchto požadavcích 

se podíleli i reformně radikálnější komunisté. Jako například František 

Kriegel nebo Petr Pithart. [Kavan, 2008: s. 291] 

 Na konci října 1967 na sjezdu ÚV KSČ zkritizoval Dubček66 ve-

dení strany. I přes snahu Novotného umlčet Dubčeka, byla Dubčekova 

podpora u dalších členů vedení strany velká, zejména u těch kteří 

chtěli sesadit Novotného. [Segert, 2008: s. 204] Novotný nakonec 

v boji o moc uvnitř vedení strany přišel o svou pozici lídra strany. 

Do čela strany byl 5. ledna 1968 zvolen Alexander Dubček. [Prečan, 

2008: s. 1664] Dubček byl zvolen jako kandidát vhodný pro reformní 

i konzervativní křídlo. Jako kandidát, který měl vyřešit vnitřní krizi stra-

ny. Výměnu Novotného za Dubčeka posvětil i Brežněv s kolegy 

z Kremlinu. [Skoug 2008: s. 53] Na začátku nebyla žádná politická 

rozhodnutí, která by nasvědčovala změně politického kurzu. Segert 

popisuje Dubčekovou vystoupení v Praze jako zjevení. Jeho řeč byla 

naprosto odlišná od jeho předchůdců a vzbuzovala naději na změnu. 

Reformní stratég Mlynář o Dubčekovi napsal: „Dubček svým ideálům 

věřil. Byl věřícím vládcem v době, kdy se celý národ plně oddával po-

třebě víry. Lidé neomylně vycítili, že Dubček věří – a on právě tak cítil, 

že lid věří. Proto věřil lidem a myslím, že hluboce a upřímně.“67 [Se-

gert, 2008: s. 204] 

                                                      
66 Toho času první tajemník ÚV KSS 
67 Český překlad z [Mlynář, 1990: s. 139] 
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 3.3 Začátek Pražského jara 1968 

 Na začátek nutno připomenout, že pojmenování Pražské jaro 

vychází se změnou nálady ve společnosti doprovázené nadějí na jiný, 

humánní, komunismus během jara 1968. Pojmenování je pro zahra-

niční historiky poměrně nešťastné. [Prečan, 2008: s. 1661] Události 

Pražského jara lze zjednodušeně interpretovat jako protibyrokratickou 

revoluci. [Arnason, 2002: s. 89]  

 Podle Reimana lze nalézt první kořeny, které vedly 

k Pražskému jaru už v roce 1953 v procesu se Slánským. V procesu 

bylo zainteresováno, a ze špionáže obviněno více lidí, kteří byli donu-

ceni podepsat lživé prohlášení, a kteří od tohoto prohlášení při prvním 

možném termínu – v roce 1956 – odstoupili. Zjistili, že je potřeba 

si zachovat určité kritické myšlení a pokoušeli se obnovit původní mar-

xistický program. Segert považuje za důležitější počátek šedesátých 

let, zejména XII sjezd KSČ v prosinci 1962, kde byly oběti procesů 

z počátku padesátých let rehabilitovány. Mezi nimi i Josef Smrkovský. 

Tento sjezd se dohodl na ekonomických reformách připravovaných 

ekonomy pod vedením Oty Šika. Ti počítali se zásahy zájmů podniků 

do hospodářských plánů. Na tomto sjezdu byla nastartována 

i liberalizace kultury. [Segert, 2008: s. 208-209] K počátku šedesátých 

let jako k začátku celého procesu se přiklání Arnason. V roce 1961, 

na základě vzrůstajícího sociálního odcizení, přislíbil režim reformy, 

které neprovedl. Pražské jaro tak, dle Arnasona, dostává obrysy soci-

álního hnutí. [Arnason, 2002: s. 92] 

 Zvolení Dubčeka prvním tajemníkem strany zvedlo vlnu spon-

tánnosti, neboť se ukázalo, že strana má vůli očistit se. Straníci veřej-

ně slíbili usilovat o demokracii, kterou si představovali jako větší ote-

vřenost ve stranických řadách. Ovšem národ si ji představoval 

ve větším měřítku. [Skoug, 2008: s. 53] Následující perioda byla více 

legitimní, gradualistická a tolerantní než dřívější akce v Maďarsku 

v roce 1956. S důkladným programem a mírovou cestou praktikována 
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shora po dobu několika měsíců. [Valenta, 1984: s. 130] Postup Dubče-

kových kroků byl ze dvou stran. Na jedné straně reformy, přicházející 

z horních pater politiky. Na straně druhé pokus o formování občanské 

společnosti, která podepře pokusy o demokratickou revoluci. Dubček 

se tak ovšem ocitl mezi pomyslnými mlýnskými kameny. Z jedné stra-

ny byl tlačen veřejným míněním na domácí půdě, z druhé strany kriti-

kou Moskvy, Berlína a Varšavy. [Prečan, 2008: s. 1666] Důležité bylo 

také jeho pojetí vedoucí role strany. Rozhodl se ji pojmout didakticky. 

Strana by, dle Dubčeka, měla učit, vzdělávat, vysvětlovat, případně 

napomínat, ale ne jen rozkazovat. [Skoug, 2008: s. 54] 

 Díky Dubčekově výhře se totálně poslušná masová média více 

otevírala a začala publikovat dříve zakázané materiály. Televize začala 

vyrábět reportáže bez „stranického ducha“, bez propagandy, která byla 

charakteristickým rysem komunistických režimů. Příležitost dostalo 

veřejné mínění. A veřejnost toužila promluvit, chtěla demonstrovat, 

že i přes 20 let diktatury ví co znamená demokracie. Prvním impulsem 

ke změně byl, alespoň podle Skouga, článek Josefa Smrkovského, 

ve kterém tvrdil, že pravda musí být vyřčena bez ohledu 

na následky68. Národ a tisk jej potom vzaly za slovo. Proběhla 

i šestihodinová debata, kde Smrkovský spolu se svými dvěma reform-

ními kolegy odpovídali na otázky občanů. Akci přihlíželo 16 000 mla-

dých Čechů. Univerzitní studenti odmítli centrální mládežnickou orga-

nizaci.69 Tisíce lidí pochodovalo do Lán položit květiny na hrob T.G. 

Masaryka. Vyskytovaly se i požadavky na vytvoření politické strany. 

[Skoug, 2008: s. 54] 

3.

                                                     

 4 Důležité okamžiky Pražského jara 1968 

 Jako první důležité momenty můžeme považovat již zmíněný 

projev Alexandra Dubčeka v roce 1967 [Segert, 2008: s. 204] 
 

68 Jedná se o autorův překlad 
69 Myšleno ČSM – Československý svaz mládeže, jelikož SSM byl založen jako 

náhrada za ČSM [Marjánko - 3] 
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a Dubčekovo zvolení za prvního tajemníka KSČ 5. ledna 1968. [Pre-

čan, 2008: s. 1664] V březnu 1968 pochodovali polští studenti Varša-

vou na podporu Československa. V rukou nesli transparenty s nápisy: 

„Polska czeka na swego Dubczeka“70. Demonstrace byly násilně ro-

zehnány. Polský lídr Gomulka cítil vývoj v Československu jako hroz-

n 282 hlasy pro, 6 se zdrželo 

na shromažďování a sdružování74, vyzývá k přezkoumání excesů taj-

bu. [Lerner, 2008: s. 100] 

 Významným momentem v již probíhající periodě Pražského jara 

bylo formální zrušení cenzury tisku v březnu. [Arnason, 2002: s. 92] 

Uvolnění cenzury přišlo již v druhé polovině ledna 1968. Svobodný tisk 

se stal silným kalibrem pro mocenský boj s Novotným. Vývoj, který 

následoval, předstihl všechny plány reforem a připravil tak prostor i pro 

jiné scénáře. [Arnason, 2002: s. 93] Březen byl důležitý i z hlediska 

výměny prezidentského postu. Rezignujícího Novotného nahradil ge-

nerál Ludvík Svoboda71, který byl zvole

a 1 byl proti. [Kavan, 2008: s. 295-296] 

 Druhým velmi významným momentem bylo přijetí Akčního pro-

gramu dne 5. dubna 1968. Hlavními myšlenkami programu bylo přijetí 

vnitrostranické demokracie72, možnost omezeného vzniku politických 

stran73, obnovení občanských práv týkajících se zejména práva 

                                                      
Polsko čeká70  na svého Dubčeka 

72 dem akceschopnosti strany v nových podmínkách je ideová a organizační 

73 

 nemohou u nás snad vyřadit zájmové or-

74 

71 Jeho zvolení lze chápat jako pokus udobřit si SSSR. Generál Svoboda byl hrdi-
nou SSSR. 
Zákla
jednota, která se tvoří na základě široké vnitrostranické demokracie. [KSČ, 1968: 
s. 8] 
Na tvorbě státní politiky se podlí celá Národní fronta, politické strany, které ji tvoří, 
i společenské organizace. Politické strany Národní fronty jsou sobě navzájem 
partnery, jejich politické působení vychází ze společného politického programu 
Národní fronty a je samozřejmě vázáno Ústavou ČSSR, plně vychází ze socialis-
tického charakteru společenských vztahů v naší zemi. KSČ chápe Národní frontu 
jako politickou platformu, která nedělí politické strany na vládní a opoziční v tom 
smyslu, že by se vytvářela opozice proti linii státní politiky jako linii celé Národní 
fronty a vedl se politický boj o moc ve státě. [Akční program, 1968; s. 10] Dobro-
volné zájmové společenské organizace pracujících nemohou zaměnit politické 
strany, ale ani naopak - politické strany
ganizace dělníků a ostatních pracujících z přímého vlivu na státní politiku, na její 
tvorbu i vykonávání. [KSČ 1968; s. 11] 
Zároveň je ještě letos potřeba zajistit uplatnění ústavních shromažďovacích 
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né policie75, zrovnoprávnění slovenského národa zahrnující vytvoření 

federální struktury76 a požadavek na komplexní ekonomickou refor-

mu77. [Valenta, 1984: s. 131] Ve zkratce se týkal nového modelu socia-

listické demokracie: [Kavan, 2008: s. 296] demokratizace systému se 

zaměřením na participaci a obnovu dominantního vlivu KSČ 

ve společnosti, podřízení moci vládě práva, zásadních ekonomických 

reforem, které měly osvobodit ekonomickou iniciativu z pout adminis-

trativně-byrokratického systému. [Segert, 2008: s. 205] 

 V květnu 1968 se sovětské politbyro začalo dohadovat o inter-

venci do ČSSR s možností, že intervence by se uskutečnila pouze 

za „extrémních okolností“. Do této doby se sovětská strana stavěla 

k situaci uvnitř ČSSR kompromisně. Zejména z toho důvodu, 

že se nemohli dohodnout na společném postupu, jelikož změny byly 

postupné a nenásilné. Postoj sovětské strany se projevil naplno 

až 29. července 1968 na schůzi členů politbyra ÚV SSSR a předsed-

nictva ÚV KSČ v Čierné nad Tisou, kde sovětští představitelé začali 

                                                                                                                                          
a spolčovacích svobod tak, aby byla zákonem zaručena možnost vzniku dobro-
volných organizací, zájmových sdružení, spolků apod. podle současných zájmů 
a potřeb různých vrstev a skupin našich občanů, bez byrokratických omezování 
a bez monopolních práv jakékoli organizace. [KSČ, 1968; s. 11] 

75 Za politicky velmi závažnou otázku pokládá strana správné začlenění bezpeč-
nostního aparátu ve státě. Bezpečnosti našeho života jen prospěje, bude-li od-
straněno vše, co ve veřejnosti napomáhá udržovat pohled na bezpečnostní apa-
rát, podmíněný minulou dobou porušování zákonnosti a výsadním postavením 
Bezpečnosti v politickém systému. Tato doba rozrušila pokrokové tradice naší 
Bezpečnosti jako síly, která jde s lidem. [KSČ, 1968; s. 15] 

76 Konečnému federativnímu uspořádání musí - z organizačních důvodů - jako or-
ganická součást a vývojový stupeň předcházet odstranění nejpalčivějších nedo-
statků současného neuspokojivého stavu úpravy státoprávních vztahů českého 
a slovenského národa. Proto je třeba vypracovat a přijmout ústavní zákon, který 
zakotví princip symetrického uspořádání jako cíl, k němuž má náš vývoj po XIV. 
sjezdu v nové ústavě vyústit a který bude novým způsobem, podle zásady plné 
rovnoprávnosti, řešit postavení slovenských národních orgánů v našem ústavním 
systému v nejbližší době - ještě před volbami do Národního shromáždění 
a Slovenské národní rady. [KSČ, 1968; s. 13] Program dále vyjmenovává jednotli-
vé kroky potřebné k zrovnoprávnění. 

77 Zvítězila myšlenka ekonomické reformy, jejíž podstatou je nová ekonomická sou-
stava, znovuoživení pozitivních funkcí socialistického trhu, nezbytné strukturální 
změny ekonomiky a hluboká změna úlohy hospodářského plánu z nástroje, který 
přikazuje, v nástroj, kterým společnost vědeckým způsobem nalézá nejvýhodnější 
dlouhodobé zaměření svého vývoje; změna z nástroje prosazování subjektivistic-
ky určených hmotných proporcí v program ekonomické politiky, zajišťující efektiv-
ní rozvoj hospodářství a růst životní úrovně. [KSČ, 1968; s. 17] 

29 
 



vyvíjet tlak na Dubčeka a jeho kolegy ohledně omezení reforem. Tlak 

byl vystupňován vojenskými manévry Varšavského paktu na českoslo-

venském území. [Valenta, 1984: s. 136] Důležitost schůze je zřejmá 

i na počtu členů politbyra ÚV KSSS. V Čierné bylo přítomno 9 členů 

z 11. Dne 3. srpna 1968 se v Bratislavě konal sjezd zemí Varšavského 

paktu, bez Rumunska, na kterém Sovětské politbyro odvolalo vojenské 

cvičení z Československa. Tyto jednotky se ovšem z československé-

ho území nestáhly, ale zůstaly zde utábořeny. [Valenta, 1979: s. 69-70] 

 V červnu započal proces vytvářející federaci Česka a Sloven-

ska. Iniciativa přicházela z nespokojeného slovenského vedení KSS. 

[Segert, 2008: s. 206] 

                                                     

 3.5 Důsledky Pražského jara 

 Jedním z nejvýznamnějších důsledků byla intervence vojsk Var-

šavského paktu do Československa v srpnu 1968. Důvodem byly oba-

vy nejen z nekontrolovaného pluralismu, možného odklonu 

ze socialistické cesty, a ze zpochybňování stranického monopolu moci, 

ale i z možné institucionalizace „buržoazního“ pořádku, reprezentova-

ného konfliktními politickými zájmy. Pro SSSR byly tyto možnosti neto-

lerovatelné. Navíc mělo Československo strategickou pozici v sovět-

ském obranném systému. Obavy byly také z možného přenesení78 

reformních nálad do Východního Německa, Polska, nebo dokonce 

do SSSR. Z tohoto úhlu pohledu nebyla intervence jedinou racionální, 

ale v podstatě jedinou možnou cestou k zachování starého pořádku. 

[Paul, 2008: s. 737-738] Ulbricht i Gomulka79 si stěžovali, že Dubček 

nepostupuje v souladu s Varšavským paktem a varovali sovětské lídry, 

že nemohou zaručit politickou stabilitu a Varšavský pakt by se měl 

uchýlit k použití vojenské síly. [Valenta, 1984: s. 137] Na září 1968 byl 

plánován sjezd strany, jenž měl změnit vnitřní rozložení moci tak vý-

 
78 Tzv. "Spillover effect" 
79 Lídři komunistických stran Východního Německa a Polska 
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razně, že by návrat ke starému řádu byl těžko představitelný. Pokud 

by se sjezd uskutečnil, bylo by možné považovat tento moment jako 

únik z komunismu. [Arnason, 2002: s. 92] Tento sjezd byl původně 

plánován na rok 1970, ale v květnu 1968 byl přesunut na září téhož 

roku. [Segert, 2008: s. 206] Kavan přidává i svou predikci vývoje kdyby 

nepřišla intervence. Předpokládá, že by se systém vyvíjel do formy 

demokratického socialismu nebo do podoby skandinávského typu so-

ciální demokracie s opatrnou zahraniční politikou ve stylu Finska. [Ka-

zavedli politiku eliminace veškeré opozice. [Valenta, 

od, který byl k Sovět-

van, 2008: s. 298] 

 Intervence vojsk Varšavského paktu proběhla v noci z 20. 

na 21. srpna 1968. Zúčastnilo se 23 sovětských divizí, 2 divize z Pol-

ska i Východního Německa a 1 divize z Maďarska, v níž byla 1 bulhar-

ská brigáda. Obsazení se týkalo Prahy a dalších životně důležitých 

center republiky. Československé jednotky nebyly na útok připraveny. 

Dubček také vydal rozkaz nevzdorovat intervenčním silám. Intervence 

trvala 22 hodin. Sověti ustavili novou „revoluční vládu“ vedenou Dub-

čekovými nepřáteli – Indrou a Biľakem [Valenta, 1984: s. 138] a krátce 

po intervenci 

1984: s. 141] 

 V dubnu 1969, po roce a čtvrt, byl Dubček v čele strany nahra-

zen Gustávem Husákem. [Skoug, 2008: s. 56] V sedmdesátých letech 

si represivní normalizace zcela podmanila nár

skému svazu přátelský. [Valenta, 1984: s. 149] 

 Pražské jaro lze považovat za ojedinělý průlom demokracie 

v komunistickém světě. [Arnason, 2002: s. 90] Posvítilo si na vládnoucí 

politbyrokracii s hlubokou nenávistí k jakékoliv forma participační de-

mokracie. [Segert, 2008: s. 209] Zároveň by bylo chybou brát Pražské 

jaro jako dřívější verzi perestrojky, jednalo se spíše o podstatné pře-

skupení sil institucionalizovaných, ale ne pohlcených stranickým stá-

tem. Na druhou stranu se celý reformní proces stal nevratným i přes 

intervenci vojsk Varšavského paktu. [Arnason, 2002: s. 92] Časem 
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se jako nepřesné ukázalo označení „zájmové skupiny“, používané pro 

různá uskupení před rokem 1968. Vhodnější termín je „kvazi-skupiny“, 

jelikož jejich zájmy byly skryté a ne zcela zřetelné. [Paul, 2008: s. 733] 
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 4 Pluralistický vývoj v Československu 

 4.1 Teorie pluralismu 

 Pluralismus v zásadě zkoumá konkrétní institucionální opatření 

potřebná k distribuci a sdílení vládní moci. Zároveň je využíván jako 

přístup k pochopení politického chování. [Korbonski, 1989: s. 252] 

 Slovo pluralismus se používá jako synonymum slova rozdílnost. 

V politické vědě se pluralismem označuje boj individualit a skupin 

o zisk autonomie a možnost kontroly ostatních. Takto lze definovat zá-

kladní tendence politického života. Snahy o pluralismus tak můžeme 

pozorovat všude tam, kde se objevují konflikty a štěpné linie80. [Dahl, 

1978: s. 191] V zásadě jsou pro politickou vědu důležité 2 druhy plura-

lismů: konfliktní81 a organizační82. Konfliktní pluralismus není striktně 

bipolární záležitost. Samotná bipolarita je poměrně vzácný model ště-

pení. Konfliktní pluralismus závisí na počtu konfliktů napříč danou sku-

pinou osob. Organizační pluralismus informuje o počtu a autonomii 

organizací, které je třeba vzít v úvahu při charakterizaci konfliktů mezi 

danou skupinou osob. V organizačním pluralismu můžeme vidět po-

hyb. Zvětšování a zmenšování počtu organizací a jejich autonomie. 

[Dahl, 1978: s. 191-192] 

 Pluralistické jsou nazývány i systémy, které povolují pouze urči-

tou míru autonomie a jen důležitým jednotkám, případně subsysté-

mům. Za příklad takovéhoto pluralismu je často označována Jugoslá-

vie se svým decentralizovaným socialismem. [Dahl, 1978: s. 192] 

A aby nedošlo k mýlce, je nutno podotknout, že pluralismus není iden-

tický se sociální rozdílností. [Paul, 2008: s. 723]  

 

                                                      
80 V originále: "cleavage" 
81 V originále: "conflictive" 
82 V originále: "organizational" 
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 4.2 Pluralismus před nástupem komunismu 

 V české a slovenské historii lze najít mnoho okolností vedou-

cích jejich společnosti k demokracii a pluralismu. [Paul, 2008: s. 729] 

Podle Paula má pluralismus v Československu 4 hlavní aspekty: 

je normativní83, je pozorovatelný, je trvanlivý, je labilní84. [Paul, 2008: 

s. 723] 

 Normativnost: Průměrný člověk cítí potřebu se identifikovat 

s organizací, která vyjadřuje jeho politické zájmy a jeho politickou ori-

entaci. Je pro něj přirozené, že každá individualita vidí politiku z jiného 

úhlu, a že politický systém poskytuje určitý rámec pro seskupování 

různých politických zájmů. Tento aspekt je charakteristickým rysem 

meziválečného stranického systému. [Paul, 2008: s. 723-724] 

 Pozorovatelnost: Kořeny českého pluralismu lze najít v druhé 

polovině 19. století. Na Slovensku až v první dekádě 20. století. První 

volby, kterých se české strany uskutečnily se konaly roku 1907. Voleb 

se zúčastnilo téměř deset českých stran. 3 regulérní slovenské strany 

se zúčastnily voleb až v roce 1914. Kromě těchto tří stran participovalo 

na volbách i několik polo-organizovaných politických hnutí. [Paul, 

2008: s. 724] V době meziválečné se intenzita pluralismu v Českoslo-

vensku vyšplhala na maximum i díky proporčnímu volebnímu systému 

zavedenému v Ústavě první republiky. Mezi roky 1918 a 1938 

se do parlamentu dostalo 23 politických stran. Mimo to existovalo větší 

množství malých stran s velmi krátkou dobou funkčnosti. Strany byly 

založeny zejména na základě etnickém, třídním nebo náboženském. 

Tyto 3 aspekty byly důležité pro identifikaci politické strany. Nebylo 

nezvyklé, že jedna skupina, například věřící nebo dělníci, měli 

na výběr z několika katolických a socialistických stran. [Paul, 2008: 

s. 724] 

                                                      
83 Má závaznou normu/strukturu 
84 Nestálý. V originále: "labile" 

34 
 



 Trvanlivost: Společnost byla repluralizována85 ve čtyřicátých 

a šedesátých letech 20. století. V obou případech předcházelo replura-

lizaci vnucení politiky zvnějšku. Systém vnucený nacisty a sověty byl 

i přes poměrně velký počet kolaborantů prosazen menšinou. [Paul, 

2008: s. 724-725] 

 Labilita: Nestálost systému se ukázala až po roce 1945 

s nástupem socialistické revoluce. Seskupování nebylo založeno 

na náboženské, třídní ani nacionální bázi. Vzhledem k výhře sociální 

revoluce v poválečných letech se jednalo o sebevědomé vyrovnání 

třídních rozdílů s účinky v celém Československu. [Paul, 2008: s. 725-

726] 

 4.3 Pluralismus pražského jara 

 Dle Dahla se v roce 1968 začal v Československu množit boha-

tý organizační život. [Dahl, 1978: s. 196] Paul považuje vývoj 

v šedesátých letech za znovuobnovení politického pluralismu86. Praž-

ské jaro bylo kulminací postupných reforem, které reagovaly 

na odcizení se od politického systému. I když celý proces obsahoval 

prvky nacionalismu, jak ze strany Čechů, tak ze strany Slováků, ne-

jednalo se o nacionalistickou revoltu proti dominanci druhého národa. 

Systém začal vyšetřovat sám sebe87. Během tohoto vyšetřování byl 

odkryt přirozený a vnitřní pluralismus československé společnosti. 

[Paul, 2008: s. 722-723] Nutno dodat, že pluralismus této doby není 

stejný s pluralismem mezi 1918-1938 a 1945-1948. [Paul, 2008: 

s. 726] 

 4.3.1 Pluralistické tendence uvnitř strany 

 Pluralismus tohoto období se dá rozdělit na 2 druhy. První uka-

zuje vztah mezi sociální strukturou a politickým chováním v dané ko-
                                                      
85 Byl znovu zaveden pluralismus s určitými obměnami. [Paul, 2008: s. 726] 
86 Repluralizaci 
87 V originále: "self-examination" 
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munitě. Pluralitní společnost je tvořena identifikovatelnými a rozdílnými 

vrstvami reprezentujícími odlišnosti v politickém chování občanů. Dru-

hý druh pluralismu se týká distribuce politické moci. V této pluralistické 

společnosti existují v rámci politického systému aktivně soutěžící síly88 

- strany nebo jiná organizovaná seskupení schopná sdílet nebo soutě-

žit o mocenské struktury. Obě tyto definice jsou aplikovatelné 

na Československo v roce 1968 a obě reflektují dřívější historii obou 

národů. [Paul, 2008: s. 723] 

 Repluralizace přišla ve dvou vlnách. První se objevila 

na začátku a v polovině šedesátých let kdy došlo k rozdělení vládnoucí 

elity89. Druhá vlna se týkala běžných občanů90, kteří se rozdělili 

zejména po roce 1968. [Paul, 2008: s. 726]  

 První frakce uvnitř KSČ se utvářely již v 2. polovině padesátých 

letech. Můžeme mluvit o konzervativním křídle, reprezentovaném pre-

zidentem Antonínem Novotným, odmítajícím slovenskou autonomii. 

Další frakcí bylo Slovenské národní křídlo, ve kterém byly začleněny 

osoby s rozdílnými politickými názory: Dubček, Husák, Biľak. Třetí 

frakcí byla liberálně-technokratická frakce složená z ekonomických 

expertů a dalších, požadujících silnější tržní a na zisk orientovaný 

aspekt ekonomického systému. Do této frakce lze zařadit Otu Šika, 

Evžena Loebla a Radovana Richtu. A poslední frakcí bylo kulturně-

libertariánské křídlo, které bylo zastoupeno z většiny umělci a spisova-

teli, například Zdeněk Mlynář, Michal Lakatoš a ostatní levicoví marxis-

té s proti-byrokratickými a proti-autoritářskými názory, kteří požadovali 

uvolnění sociálních a kulturních omezení. [Paul, 2008: s. 726] 

 Frakce v čele s Novotným se držela u moci do konce roku 1967, 

kdy byla sesazena ad-hoc sestavenou koalicí, jejíž členové patřili 

do horních pater stranické hierarchie. Symbolickou hlavou této koalice 

se stal Alexander Dubček. Paul konstatuje, že Dubček byl sice formál-
                                                      
88 V originále: "forces" 
89 Více v kapitole 2.2.3 
90 Paul o nich mluví jako "nonelites" 
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ním lídrem skupiny, ale neměl rozhodující slovo91. Během jednání vlá-

dy o způsobu „demokratizace“ československé společnosti v roce 

1968 se v koalici objevila nejednotnost. V této diskuzi strana umožnila 

několika skupinám – Národní shromážděni, vláda, odbory – podílet 

se na rozhodovacím procesu. Důležité je, že se zde obnova pluralismu 

nezastavila. Díky vzestupu svobody tisku se rozšířil mezi masy 

a probudil politické impulsy ve společnosti. [Paul, 2008: s. 726-727] 

 4.3.2 Pluralistické tendence ve společnosti 

 Repluralizace elit byla postupná, ale její rozšíření napříč všemi 

vrstvami společnosti nabralo rychlý spád. [Paul, 2008: s. 727] Lidé 

si byli vědomi, že se mohou svobodněji seskupovat, vzrůstala jim se-

bejistota a kvazi-skupiny se měnily na opravdové zájmové skupiny, 

které se snaží nespadnout do kategorie konfliktních skupin. Požadova-

ly podíl na mocenských strukturách a mnoho z nich se domnívalo, 

že svého cíle dosáhnou. [Paul, 2008, s. 737] Strana se samozřejmě 

pokoušela udržet si vedoucí roli v reformním hnutí, ale situace 

se pohybovala příliš rychle. Stranické kapacity nestíhaly reagovat. 

Do procesu repluralizace a s ním souvisejícím politickým aktivismem 

se zapojil nemalý počet občanů. Rok 1968 popsal Ivan Sviták92 jako 

fenomén sestávající se z demokratizačních hnutí, které nebyly řízeny 

vedením komunistické strany. Příkladem je široké spektrum politických 

uskupení od maoistů až po veterány československé legie bojujícími 

s Rusy za první světové války. Zdálo se, že se každý občan zpolitizo-

val a toužil se zařadit do jemu blízké instituce. Staré, „spící“, instituce 

se probudily a nové organizace se objevovali prakticky ze dne na den, 

lákajíce následovníky. Veškerá veřejná diskuse v hospodách, 

na ulicích, v médiích, ale i doma se týkala záležitostí politiky. [Paul, 

2008: s. 727] 

 Situaci ve společnosti dokresluje anketa Rudého práva publiko-

                                                      
91 V originále: "But he was by no means supreme" 
92 Marxistický filozof 
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vaná 27. července 1968. Na otázku zda by uvítali vytvoření opozičních 

stran odpovědělo 90% nekomunistů a více jak 50% komunistů klad-

ně93. [Ulč, 1971: s. 442] 

 4.3.3 Pluralismus u mládeže a studentů 

 Univerzitní studenti, ač byli z počátku šedesátých let z většiny 

apolitičtí, se stali dalším nástrojem repluralizace. Apolitičnost mnoha 

studentů zmizela po zásahu proti demonstrantům v roce 1967 na Stra-

hově. V roce 1968 se mnoho z nich stalo politicky aktivními. Zejména 

díky vlivu Dubčeka a reforem následujících lednové uspořádání stra-

nického vedení. I přes vzestup politické aktivity u studentstva se nedá 

hovořit o masovém vstupování do KSČ. Většina zůstala mimo stranic-

ké struktury. Přesto se stali pomyslným mostem mezi stranou 

a dělníky, když jim zprostředkovávali informace o vývoji situace uvnitř 

strany a režimu. [Paul, 2008: s. 728] 

 Na jaře 1968 studenti a mládež přidali svůj příspěvek v podobě 

rozložení Československého svazu mládeže na téměř 10 samostat-

ných organizací. Každá ze skupin reprezentovala regionální a propa-

gační zájmy. [Paul, 2008: s. 728-729] Studentům se podařilo restruktu-

ralizovat ČSM nejen podle etnických linií založením separátních orga-

nizací, ale také podél funkčních linií v rámci národních skupin. Tím 

došlo k zatraktivnění skupin, většímu náboru stran a větší socializaci. 

Vysokoškolská mládež částečně přispěla k demokratizačnímu hnutí 

v zemi. [Ulč, 1971: s. 439] 

 4.3.4 Role masových médií 

 Paul konstatuje, že role masových medií byla velmi, až životně, 

důležitá. Proto by neměla být podceňována. [Paul, 2008: s. 728] Ulč 

má podobný pohled na věc. Média nesla největší zodpovědnost 

za škody způsobené monopolu stranické vlády. [Ulč, 1971: s. 440] 

Média se stala urychlovačem veřejného aktivismu. Důležitá byla role 
                                                      
93 Nekomunisté = nečlenové strany, komunisté = členové strany 
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nositele zpráv o vládním pokroku a jejich vyzývání mas k účasti 

na hlavních událostech dne. Média povzbuzovala masy, aby využily 

každou příležitost zúčastnit se participativních hnutí. [Paul, 2008: 

s. 728] Veřejnost byla mobilizována také nepřímo skrze televizní poli-

tické debaty, průzkumy veřejného mínění, odhalování stalinistických 

zločinů. Poměrně obsáhlé byly i reakce redaktorů na dopisy. [Ulč, 

1971: s. 440] 

 Reportéři také otevřeli třinácté komnaty české společnosti, 

o kterých se dříve mlčelo: politické procesy v padesátých letech, za-

hraniční politika, záhadné úmrtí Jana Masaryka v roce 1948. Přinášeli 

podrobné rozhovory se stranickými i vládními lídry. Zahraniční novináři 

byli ohromeni z obsahu novin, do světa hlásily zprávy, že Českoslo-

vensko má „nejsvobodnější tisk na světě“ bez státní cenzury a bez 

komerčních sponzorů. [Paul, 2008: s. 728] 

 4.3.5 Pluralismus u ostatních skupin obyvatelstva, 

zejména masových organizací a politických stran 

 Masové organizace podstoupily podobnou revitalizaci jako mlá-

dežnické. Revoluční odborové hnutí v dubnu 1968 [Ulč, 1971: s. 438] 

vyměnilo vedení a převzalo nové postoje. Nekomunisté94 obsadili vliv-

ná místa v továrnách a ROH dostalo podobu jakési zastřešující orga-

nizace, která se snaží oživit lokální odbory. Byla obnovena činnost pů-

vodním profesním organizacím95. [Paul, 2008: s. 729] Tyto organizace 

požadovaly uznání společenské užitečnosti profesionální a duševní 

práce. [Ulč, 1971: s. 439-440] Na scéně se zjevili i noví hráči – zpoliti-

zovaný Klub angažovaných nestraníků a Klub 23196. Mimo těchto 

dvou nejznámějších byl dostatek všemožných dobrovolnických organi-

                                                      
94 Pravděpodobně myšleni lidé, kteří nebyli členy KSČ 
95 Union of Czechoslovak Lawyers, Czech Medical society (Česká lékařská společ-

nost Jana Evangelisty Purkyně - http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=sekce-
biochemickych-laborantu--uvod) a Architects Union (Svaz architektů - 
http://www.uvucr.cz/archiv/pravni_predchudci_uvucr.html). 

96 Pojmenovaný dle zákona číslo 231 – Zákon na obranu republiky z roku 1948. 
Klub byl sestaven z politických vězňů – obětí zákona. [Paul, 2008: s. 729]  
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zací snažících se prosadit své zájmy. [Paul, 2008: s. 729] Druhou nej-

větší masovou organizací v zemí byl ČSM, který byl rozpuštěn studen-

ty. [Ulč, 1971: s. 439] 

 Přestože se v souvislosti s událostmi Pražského jara mluvilo 

o pluralismu, nebyla nikdy zcela předložena teze o multipartismu. Prv-

ním možným krokem k multipartismu mohlo být obnovení Sociálně 

demokratické strany. Pokud by její žádosti bylo vyhověno. [Arnason, 

2002: s. 93] Jiní autoři možnost multipartismu rozvádějí do větších de-

tailů. Ulč například píše, že slovenské nekomunistické strany byly vel-

mi slabé. České strany sdílely se slovenskými ponižující servilitu, ale 

jak Lidová strana, tak Socialistická strana měli mnohokrát více členů 

než jejich slovenské protějšky. Obě navíc měly přidělených 20 křesel 

v Národním shromáždění a 2 křesla ve vládě. [Ulč, 1971: s. 431] 

Lídrům nekomunistických stran se nelíbilo použití slova opozice pro 

jejich postavení v systému. Vznikl tak jazykový novotvar „oponentura“. 

V zásadě se jedná o opozici bez destruktivních rysů. Strany tedy měli 

vlastní program, zároveň věděli, že vedoucí role patří KSČ, ale přesto 

toužili po určité konfrontaci a odlišení se od ostatních stran Národní 

fronty. [Ulč, 1971: s. 432] 

 Ulč dále vyčleňuje další skupinku stran, kterou dle jeho názoru 

tvoří aspirující strany. Řadí se k nim již zmíněná sociální demokracie, 

jejíž obnova nebyla povolena. Oficiálním důvodem bylo, že odchod 

jedné ze zakládajících stran Národní fronty by mohl ohrozit zájmy pro-

letářské marxistické jednoty. [Ulč, 1971: 434-435] Druhou stranou řa-

dící se do této skupiny je KAN, který se vyhýbá zařazení mezi politické 

strany. Identifikuje se jako nezávislá politická síla nového typu, repre-

zentující názory nestraníků. Alternativní program byl sepsán 

na základě Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Volal po politické 

emancipaci nekomunistické většiny, včetně otevřené volební soutěže. 

Program se dočkal pozitivní odezvy. KAN vznikl vlastně jako testovací 

projekt, zda-li strana dodrží co slíbila – zaregistruje nové nekomunis-
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tické strany. Ministr vnitra ovšem nesplnil zákonný limit a KAN ani ne-

povolil, ani nezakázal. [Ulč, 1971: s. 435-436] Podobná situace 

se týkala i Klubu 231. Vzhledem ke svému omezenému členství97 ne-

aspiroval na zařazení mezi politické strany, ale spíše mezi zájmové 

skupiny. I přes omezené členství měl K-231 více členů než některé 

legitimní nekomunistické strany98. Cílem skupiny bylo pracovat 

na dosažení opožděné spravedlnosti a sloužit jako poradní orgán 

k rehabilitaci. [Ulč, 1971: s. 436-437] 

 Paul konstatuje, že politická iniciativa nakonec přešla ze strany 

na masy. Tudíž se program reforem řízených shora zvrtl v demokratic-

ké, nebo demokratizující se masové hnutí ohrožující základy stranické 

moci. [Paul, 2008: s. 729] 

                                                      
97 Viz. Poznámka pod čarou č 16 
98 Přibližně 80 000 členů. 
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 5 Závěr 

 Osmiměsíční reformní období bylo příliš krátké na projevení 

se stabilizačních faktorů. [Paul, 2008: s. 738] Pražské jaro nebylo jen 

mocenským bojem mezi politiky, ale i vzestupem společnosti a její 

participace. Tyto aspekty vedly k poměrně velkým společenským 

změnám. Ale bez reformy strany shora i zdola je liberalizace 

totalitárního systému odsouzena k záhubě. [Segert, 2008: s. 210] 

Následky Pražského jara byly sraženy na akceptovatelnou míru 

v listopadu 1969. [Skoug, 2008: s. 57] 

 Systém před invazí by se dal charakterizovat ne jako 

dvoustranný systém, ale jako systém dvou sil. Na jedné straně 

komunistická strana, která byla v podstatě centristická. Ale tento 

centrismus byl možný jen díky křehkému kompromisu mezi 

konzervativním a reformním křídlem strany. A na straně druhé masová 

média, síla reformního přesvědčení. Média dočasně zbavila stranu 

iniciačního monopolu. Hlavní úlohou médií, ale bylo probuzení politické 

participace v občanech. [Ulč, 1971: s. 441] Pro vznik protisocialistické 

opozice chyběly 2 zákony – volební a zákon o Národní frontě. 

S nadsázkou lze říci, že intervence zachránila vedení od ztrapnění 

a obvinění ze zlé vůle. [Ulč, 1971: s. 443] Chybějícími zákony zůstal 

pluralismus velmi omezený. Ústředním bodem byla komunistická 

strana, kterou obklopovala Národní fronta sdružující všechny povolené 

struktury mimo KSČ. Všechno ostatní bylo pro participaci na moci 

irelevantní. Předpokladem k participaci bylo členství v organizaci 

sdružené v Národní frontě. Pokud se jednalo o novou organizaci 

musela být schválena ministrem vnitra99. Avšak ani účast v Národní 

frontě nenaskýtala participační jistotu. Ulč tento stav definuje jako 

pseudoparticipace. [Ulč, 1971: s. 443] Ve svém nástupnickém projevu 

deklaroval, že žádná organizace s ambicemi participace na politickém 
                                                      
99 Do července 1967 bylo podáno 70 žádostí. Povolena byla pouze Společnost pro 

lidská práva (Society for Human Rights). Vstup do NF odmítly jen 2 organizace: 
Svaz vysokoškolského studentstva Čech a Moravy [Ulč, 1971: s. 444] 
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životě nebude mít svou legitimní základnu mimo Národní frontu. Dle 

jeho názoru nekomunistické strany hřešily návratem k myšlenkám 

a konceptům pretotalitárního uspořádání. [Ulč, 1971: s. 444-445] 

 Z výše uvedeného lze tvrdit, že zkoumané období mělo aspekty 

autoritářského režimu. Když začneme obecnými rysy, můžeme 

potvrdit, že v daném období existoval omezený pluralismus. Ač byla 

přislíbena participace i stranám a organizacím mimo Národní frontu, 

nebyl tento slib dodržen. Vytvořila se tu sice jakási forma opozice, 

která si dala název „oponentura“. Ale identifikovala se jako opozice bez 

destruktivních aspektů. Dá se tedy tvrdit, v duchu Linzovy teorie, že 

zde existovala pseudo-opozice spolupracující s režimem a nekritizující 

lídra strany. S tím rozdílem, oproti teorii, že tato pseudo-opozice 

se sestávala z politických stran a v rámci Národní fronty měla i určitý 

podíl na moci. 

 Aspekt vládce je poměrně složitější. Zejména co se týká 

problematiky strany. Strana zde nevznikla ad-hoc. Ad-hoc vznikla 

koalice frakcí uvnitř strany, která se dostala k moci. Strana si ani 

nenárokovala mocenský monopol v podobě rozkazování, ale snaha 

zachovat vůdčí roli strany zde byla. Pravdivý je i aspekt, že impuls 

ke změně musí přijít z horních pater strany – od vedení. 

 Došlo i k jasnému potlačení ideologie. Dubček nepřišel s jasně 

nalinkovanou vizí. Přišel s požadavkem na změnu, která měla určitý 

rámcový okruh, ale uvnitř se mohla situace vyvíjet jinak. A zřejmě také 

vyvíjela. Příkladem může být ztráta politické iniciativy, které se chopily 

masy. 

 Zajímavým faktorem je nepotvrzení Linzova předpokladu 

omezené mobilizace. Ideologii zde nahradilo odstranění cenzury tisku 

a šíření svobodných informací. Můžeme si to také vysvětlovat dobu 

trvání dané situace. Jak již bylo řečeno výše. Režim se nestihl 

stabilizovat, vše probíhalo spontánně, byla zde touha participovat. 

Zda-li by toto nadšení časem opadlo, o tom můžeme spekulovat. Jisté 

je, že masová identifikace lidí s režimem klesala, byla ovšem 
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nahrazena vysokou mírou stratifikace. Jelikož se systém nakonec 

nevyvíjel demokraticky, ani totalitárně, je možné, že mobilizace by byla 

přítomna ve vyšší míře než praví teorie. Role církve byla v tomto 

případě poměrně zanedbatelná. 

 Poslední aspekt obecné teorie za zkoumanou situací pokul-

hává. Režim byl sice rozpolcený (proreformní a konzervativní křídlo, 

centrismus a reformní přesvědčení masových médií). Ale organizační 

kapacity zde byly, jen nefungovaly tak jak měly. Také Linzovo tvrzení 

o autoritářském režimu jako o nevhodném modelu je pravda pouze 

když se na zkoumané období podíváme jako na celek. Oceňovaným 

aspektem byla například svoboda místního tisku. Velkou otázkou 

zůstává možný vývoj kdyby nebylo zásahu intervenčních sil. Autoři 

zdrojů nabízí několik variant. Osobně se ztotožňuji s predikcí Jana 

Kavana o jakési formě skandinávského typu sociálního státu. 

 Předpokládám, že Linz se Skillingem se nemýlili a zařadili 

zkoumané období do správné kategorie. Skillingova typologie, 

ač v otázkách Československa poměrně strohá, s uvedenými příklady 

sedí. Jistou naději mi dává i §26 ze zákona č. 113/1967 Sb. [Sbírka 

zákonů, 1967: s. 421] , který uvádí, že kandidáty jsou sice volení zá-

stupci Národní fronty, ale jejich počet se má zvýšit o třetinu až polovinu 

než je počet mandátů v daném obvodě. Z toho se dá říci, že tu existo-

vala omezená – pouze pro kandidáty KSČ a NF - politická soutěž 

i v zákonech. Zároveň je hypotéza podpořena textem Bedřicha 

Marjánka100, ve kterém se píše o vnitřních rozporech ve straně tak vel-

kých, že nebyla „schopna jednotně a disciplinovaně prosazovat svojí 

vůli.“ V jiném textu101 Marjánko uvádí, že v roce 1967 byly rozšiřovány 

pravomoci Národních výborů. Bohužel tento fakt podporuje spíše větší 

míru participace než pluralismus, ale i tak je to aspekt, který sedí 

na definici.  

 Skillingova typologie, ač v otázkách Československa poměrně 

                                                      
100 Marjánko – 1 http://totalita.cz/60/60_11.php (plná citace je uvedena v literatuře) 
101 Marjánko – 2 http://totalita.cz/60/60_04.php (plná citace je uvedena v literatuře) 
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strohá, s uvedenými příklady sedí. Autoritářské rysy dané období mělo, 

pluralismus zde v omezené102 formě existoval a demokratizace byla 

sice hlásána, ale již ne tak intenzivně aplikována. 

 Když bych měl, čistě subjektivně, zhodnotit „hrdinnou auru“ 

Dubčeka tak při bližším zkoumání se nezdá být tak jasná jak se zdá 

zpovzdálí. Ovšem k hodnotnějšímu výsledku by se mohlo dojít 

podrobnějším zkoumáním jeho kroků v reformním hnutí, jeho 

postavením v rámci reformního hnutí, síle a vlivu jeho slova. Ovšem 

z výše uveřejněného se zdá být jeho historický obraz zkreslený. Nutno 

podotknout, že nelze příliš jasně říct, za čím přesně stojí a co už bylo 

ovlivněno spolurozhodováním. 

 Potvrdila se i má soukromá hypotéza o síle vlivu vysokoškol-

ských studentů, která se projevila v rozložení ČSM na 10 funkčních 

organizací. 

 Celkově lze pojmenovat období Pražského jara za demokratizu-

jící se posttotalitární autoritářský režim. Definice Gordona Skillinga 

se neminula účinkem. Ovšem je nutno omezit tuto definici čistě 

na 7 reformních měsíců. Od ledna do srpna 1968. Po intervenční situ-

ace už nebyla tak volná, byly zrušeny reformní kroky. Pluralismus 

a volnost tisku ještě přežívaly, ale už se nejednalo o demokratizační 

tendence. 

                                                      
102 David W. Paul nazval československý pluralismus moderovaným pluralismem. 

[Paul, 2008: s. 722] 

45 
 



 6. Summary 

In 1967 first larger conflict was revealed between the reformist and 

conservative wings within the party. The disputes led to the election 

of Dubcek as a CPC´s first secretary in January 1968. The changes 

that followed Dubcek´s election as a party leader, can be characterized 

as a transition to an authoritarian regime. The whole system should 

lead to democracy. But the so-called democratization process faild 

to prevail. Democratization was a notional intention already during the 

Prague Spring (nickname of the reform period in Czechoslovakia). The 

registration of new parties was promised, but in practice it didn´t work. 

As an example can be set the KAN, which was not approved after 

30 days of the request and gave it a sort of semi-legal status. KAN 

members could meet, be engaged in political discussion, criticize the 

party, but couldn´t participate in the elections. This and other aspects 

are to show that pluralism existed, but only to a limited extent. The only 

option for a political participation remained through the National Front. 

Even there was a law on electoral competition between candidates 

of the Communist Party. Despite these changes, democratization has 

not been achieved. When we apply Linz´s typology of the regime 

in this form, we can conclude that the typology is almost identical with 

the regime. 
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 V prvé řadě bych rád vymezil zkoumaná dobová rozmezí. Jako 

první část zkoumání jsem si určil období let 1948 - 1970. První datum 

je převzetí vládní moci Komunistickou stranou Československa. V roce 

1970 došlo k vypracování analýzy, která byla věnována ideologii stra-

ny. Analýza byla představena na poradě vedoucích tajemníků strany.1 

Zároveň byl v tomto roce vydán dokument Poučení z krizového vývoje 

ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Ve vymezeném období 

se měnil přístup režimu k obyvatelům. Zároveň nebylo pevně dané zda 

je to stále totalitární režim nebo má autoritářské rysy. 

 Totalitární režim i autoritářský režim definoval Juan José Linz, 

na jehož definicích budu porovnávat časové období komunistického 

režimu v Československu. Linz definoval 3 podmínky pro totalitární 

režimy, které dle jeho představ musí režim splňovat. Linz také defino-

val 7 typů autoritářských režimů. Československo zmiňuje v subkate-

gorii Autoritářských režimů postotalitárních jako Demokratizující 

se pluralistický postotalitarismus. Sem řadí období týkající se roku 

1968. 

 Předmětem zkoumání bude, zda-li platí autoritářská definice 

Juana Linze při aplikaci na československý komunistický režim jako 

Demokratizujícího se pluralistického postotalitarismu. Tedy zda režim 

v Československu opravdu splňoval všechny podmínky pro autoritář-

ský režim. Případně jestli zde byla i jiná doba kromě zmíněného roku 

1968. Zároveň se pokusím nalézt i jiné období, kdy se mohl režim pře-

orientovat z totalitárního na autoritářský režim v daném období.  

 Pokud měl Juan Linz správný odhad, bude hypotéza 

o autoritářském režimu v Československu verifikována. Dle mé hypo-

tézy započal zrod autoritářského režimu již v roce 1966 a jeho defini-

tivní konec nastal na XIII. sjezdu ÚV KSČ. Toto tvrzení se také poku-

sím verifikovat. Další období autoritářského vidím zejména v období 

                                                      
1 http://www.totalita.cz/vysvetlivky/s_ksc_08.php, poslední aktualizace neznámá, 

převzato 18. května 2010 

 

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/s_ksc_08.php


po smrti Klementa Gottwalda a Josifa Stalina. A to až do doby konce 

prezidentského úřadu Antonína Zápotockého v roce 1957. 

 Jako výzkumnou metodu bych zvolil komparační metodu o více 

proměnných, jelikož režim i straničtí představitelé se měnili. Navíc 

mi tato metoda dovolí přizpůsobit se typologiím. Proměnné se bude 

lišit dle požadavků definic režimů. Tedy pokud se změní důležitá hod-

nota pro definici, projeví se i definice režimu samotného. 

 

 Motivace: 

V poslední době se mluví o komunistickém režimu čím dál více. Souvi-

sí to mimo jiné i s tím, že se blíží volby do poslanecké sněmovny 

a některé deníky a komentátoři vymýšlejí různé scénáře povolebních 

vlád. Omílá se zde i návrat komunistické strany k „moci“, tedy do vlády. 

Všechny tyto úvahy popisují komunistický režim jako totalitní. Ani slovo 

totalitární se téměř nevyskytuje. Nerad vidím, že mnohá česká media 

paušalizují. Netýká se to pouze tohoto problému. Je to pro mne více-

méně pobuřující. Zároveň je toto téma celkem tabuizované v naší spo-

lečnosti. Díky tomu pořádně ani nevíme, jaký vlastně byl tento režim. 

 

 Osnova práce: 

1 - Úvod  

 – Uvedení do tématu práce, vymezení základních otázek 

a opodstatnění práce 

2 – Stať 

 - 2.1 – Krátký popis ideologie – komunismus 

 - 2.2 – Popis typologie autoritářského režimu Juana Linze 

  - Popis Demokratizujícího se pluralistického postotalita-

 



rismu 

  - Krátký popis ostatních typologií Juana Linze 

 - 2.3 – Státní aparát v letech 1948-1970 

  - Charakteristika fungování státního aparátu 

  - Změny ve fungování aparátu – rozdělení na jednotlivá 

období 

 - 2.4 – Aplikace typologie na českou realitu v letech 1948-1970  

  - Aplikace na období vymezené v oddíle 2.3 osnovy 

3 – Závěr 

 - Shrnutí nabytých poznatků, ověření nebo zavrhnutí hypotéz, 

případně jejich upřesnění 
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