
Posudek školitele 

Posmrtné balzamování Klementa Gottwalda. 
 

Alena BULVASOVÁ 
Bakalářská práce, ÚHSD FF UK, Praha 2012 

 

 

Bakalářská práce Aleny Bulvasové se zabývá posledními okamžiky a posmrtným životem 

Klementa Gottwalda – léčením jeho chronických chorob, pohřbem, úpravami památníku na 

Vítkově, balzamováním Gottwaldova těla i následným rozpadem a postupným ústupem kultu. 

Autorka se kromě souhrnné rekonstrukce jednotlivých kroků zaměřila zejména na dva okruhy 

problémů: předně sledovala stupeň utajení a kontroly informací, vyloučení československých 

lékařů z pitvy i následných posmrtných úprav (resp. jejich jen omezené zapojení). Za druhé se 

pak věnovala vývoji posmrtného kultu v návaznosti na problémy, které narůstaly v souvislosti 

s možností udržet pohromadě Gottwaldovo nabalzamované tělo.  

Na práci je třeba ocenit poměrně široké spektrum zpracovaných pramenů. Autorka zpracovala 

nejen materiály z Národního archivu (zejm. sekretariát KSČ), Vojenského archivu a Archivu 

bezpečnostních složek (pohřeb, mauzoleum), ale doplnila je o analýzu veřejného kultu – zejm. 

na stránkách Rudého práva. Již tento fakt – tedy poměrně široké spektrum použitých pramenů 

– dokládá nejen autorčin eminentní zájem o problematiku, ale i její píli a schopnost 

systematické práce.  

Práce je přehledně členěna. Základní osou výkladu je časový postup od posledního pokusu o 

léčení Klementa Gottwalda, jeho úmrtí a veřejné smuteční obřady až po příběh balzamování a 

postupného rozpadu Gottwaldova těla. Práce je čtivá a ve výkladu graduje k líčení toho, jak se 

Gottwaldovo nabalzamované tělo začalo natolik rozpadat, že se už nezdálo možné jej 

udržovat, takže v roce 1962 padlo rozhodnutí o zpopelnění ostatků a uložení do hrobu.  

Pokud bych ze své perspektivy měl zmínit motivy, které by autorka mohla v budoucnu dále 

rozpracovat, týkaly by se zejména dynamiky ideologie: lze formulovat nějaký vnitřní vývoj 

v oslavě Klementa Gottwalda? Jak přijímaly tento kult různé společenské vrstvy (nebo se od 

něj naopak distancovaly)? Kde kult navazoval na dřívější vzorce (a využíval tak jejich 

působení) a které motivy naopak zaváděl a jak úspěšně? V tomto případě by samozřejmě bylo 

zapotřebí ještě více rozšířit spektrum již tak extenzivně zpracovaných pramenů, proto tyto 

otázky a motivy nechávám jako podnět pro diskusi při obhajobě a pro další bádání autorky. 

Práce nepochybně splňuje předpoklady, kladené na bakalářské práce, a proto ji doporučuji k 

úspěšné obhajobě. 
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