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ABSTRAKT 

Diplomová práce Sluţby a protisluţby v období tzv. 

normalizace je kvalitativním výzkumem. Věnuje se problematice 

podpultového zboţí a bezhotovostního trhu v 70. a 80. letech 

v Československu. Díky systému centrálně plánované ekonomiky 

nebyl komunistický reţim schopen vyprodukovat dostatečné mnoţství 

potravin a jiného zboţí a pokrýt tak poptávku všech obyvatel. 

Zaměstnanci, kteří pracovali v obchodních domech a v prodejnách, 

měli ke zboţí snadnější přístup neţ ostatní. Díky tomu měli jistou moc 

nad distribucí a vytvářeli systém tzv. podpultového zboţí, kdy určité 

komodity zajistili pro okruh svých příbuzných či známých  

Pro samotný výzkum bylo vyuţito metody orální historie a 

kromě odborné literatury je tak dalším základním pramenem 8 

rozhovorů s ţijícími pamětníky.  

 The diploma thesis Economic and social interaction during 

Normalization era is is based on qualitative research. It deals with 

issues of system of return services and barter exchange in non – cash 

market in 1970´s and 1980´s in Czechoslovakia. The centrally planned 

economy was not able to produce enough consumer goods and meet 

the demand of the population. Employees, who worked in department 

stores, took easier approach to consumer goods than others. They 

excercised power over distribution and they traded some commodities 

for another services.  

As a research method applied is oral history. The primary 

sources used are narrative interview and secondary history literature. 
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1 ÚVOD 

Má práce sluţby a protisluţby v období tzv. normalizace se 

zabývá problematikou podpultového zboţí, bezhotovostního trhu a sítí 

sociálních vazeb v Československu v 70. a 80. letech. Základní 

otázkou je, jak takové sítě vznikaly a jak v jejich rámci fungoval právě 

systém protisluţeb a obchod s podpultovým zboţím? Konkrétní 

příklady, jejich analýza a následná interpretace vycházejí z přímých 

zkušeností pracovníků v prodejnách a obchodních domech, sdělených 

během natočených rozhovorů. Práce se dělí na tři části, a to na část 

teoretickou, historickou a praktickou. Cílem práce je pak přinést 

alespoň částečný popis
1
 systému sluţeb, který si společnost sama 

spoluutvářela a osvojovala. Odkrýt zvláštní společenský 

mechanismus, který je výsledkem a institucionalizací lidského jednání 

v daném čase, prostoru a v daných politicko – společenských 

podmínkách: v komunistickém Československu v období tzv. 

normalizace.  

Je dobré předeslat, ţe samotné téma není ţádným bílým místem 

dějin. Naopak problematika šedé ekonomiky se objevuje v nespočtu 

dobových československých filmů a seriálů. Popis trhu 

s nedostatkovým zboţím a jeho distribucí je moţné nalézt např. 

v knize Proč tak snadno
2
 sociologa I. Moţného. Přesto jsem 

přesvědčen, ţe je má práce přínosná a nemusí nutně jen opakovat cosi 

jiţ dříve napsané. Jak jsem jiţ předeslal, tato  práce je primárně 

                                                 

 
1
 jiţ z povahy kvalitativního výzkumu si není moţné činit nároky na jakkoli 

celoplošný společenský popis, pozn. autora 
2
 MOŢNÝ, Ivo. Proč tak snadno--: některé rodinné důvody sametové revoluce : 

sociologický esej. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1991, 81 s. ISBN 80-

901059-0-4. 
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kvalitativním výzkumem a jeho hlavní metodou sběru dat je orální 

historie. Problematice vyuţití orální historie v rámci svého výzkumu 

se budu věnovat v příslušné kapitole. Nyní je jen třeba říci, ţe na 

rozdíl od teoretických prací umoţňuje metoda orální historie přiblíţení 

tématu díky sdělené zkušenosti pamětníků. Právě v tomto určitém 

případu mé práce je vyuţití orální historie nesmírně přínosné. Jelikoţ 

jde o téma, v němţ hrají důleţitou roli hodnoty jako např. ţivotní 

potřeby a touhy, uspokojování takových potřeb či motivace atd., je 

sdělení osobní zkušenosti pamětníka jedinečnou sloţkou práce, kterou 

nelze získat ani v knihách, ani v archivu s oficiálními dobovými 

prameny. Ve vyuţití metody orální historie tedy vidím zásadní 

výhodu, kdy je moţné nahlédnout pod povrch problematiky, moţnost 

popsat ji i jaksi zevnitř a pokusit se doplnit mozaiku celkového 

historického poznání.   

První historická část se věnuje charakteristice zkoumané doby 

z faktografického pohledu. Tzv. normalizace je velmi specifickým a 

historicky nesmírně zajímavým tématem. Jedná se o ojedinělou éru, 

kterou je moţné vnímat jak v celkovém pohledu na čtyřicetiletou 

vládu komunistické strany v Československu, tak také v rámci 

východního bloku ostatních socialistických republik. Je to období, 

které bezprostředně navazuje na tzv. Praţské jaro. Období původně 

plánované jako ustálení politických a celospolečenských poměrů 

v zemi. A konečně období, jehoţ původní esence konsolidování se 

proměnila v éru nehybnosti trvající dvacet let. Bylo by snad moţné 

namítat, ţe obecné charakterizování normalizace je v rámci diplomové 

práce historického zaměření zbytečné. Osobně se však domnívám, ţe 

tomu tak není. Za prvé si téma práce faktografický základ vyţaduje 

jako nezbytnost k vysvětlení poměrů vytvářejících podmínky pro 
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existenci a fungování systému šedé ekonomiky v obecném slova 

smyslu, tedy i systému protisluţeb a obchodování s podpultovým 

zboţím. Za druhé jsem celou historickou část uzpůsobil tématu práce 

a podstatné historické události a jejich dopad vyloţil ve vztahu 

k výzkumným otázkám. Vedle výchozího teoretického základu (viz 

níţe) jsem tak vytvořil další rovinu pomáhající definovat podmínky, 

za kterých se šedá ekonomika jaksi „odehrává“. Jinými slovy jsem se 

v teoretické a historické části pokusil vymezit fenomén normalizace 

jako časoprostor, jehoţ určení povaţuji za nutné k pokračování 

v praktické části práce.   

Druhá část slouţí jako základní teoretické východisko a 

předesílá úhel pohledu, jak nadále nahlíţím a vykládám společenské a 

třídní vztahy ve společnosti v rámci zkoumaného období. Zvolená 

výchozí teorie se nazývá teorie jednání a jejím autorem je slavný 

francouzský sociolog Pierre Bourdieu. Bourdieuho teorie vysvětluje 

společenské mechanismy, které určují postavení jedince nebo skupiny 

v rámci sociální stratifikace. Teorie jednání je ve své podstatě teorií 

obecnou. Nicméně její nesmírnou výhodou je moţnost ji aplikovat na 

téměř jakékoli společenské uspořádání – např. evropských zemí. To 

znamená, ţe je moţné ji pouţít i na velmi specifické podmínky 

Československa v období normalizace. Normalizace je ze 

společenskovědního hlediska velmi zajímavý fenomén. Pro účely mé 

práce je však důleţité zabývat se jen jeho některými charakteristikami 

a ty je třeba specifikovat hned na úvod. Hlavním rysem ve společnosti 

70. a 80. let je celoplošně panující nedůvěra, jejímţ důsledkem je 

atomizace a striktní rozdělení společnosti na skupiny osob, kterým je 

moţné důvěřovat (rodinní příslušníci, přátelé a známí) a na ty ostatní. 

Jde o jakési dělení na dvě jednotky („my“ a „oni“), které jsou 
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v podstatě neprostupné, a to proto, ţe vloţení důvěry do rukou „těch 

druhých“, tedy těch, kteří nespadají do sítě důvěry, se nemusí 

vyplácet. Nedůvěra jde ruku v ruce s působením komunistického 

reţimu a jeho vyprázdněnou, avšak stále všudypřítomnou 

propagandou a společně od základu mění faktory ovlivňující 

společenské postavení jedince, jeho touhy a potřeby, způsoby 

dosaţení uspokojení takových potřeb atd. Bourdieuho teorie jednání 

umoţňuje vysvětlit podstatu právě takových termínů, jako jsou 

společenské postavení jednice ad. v období normalizace a pomáhá je 

pochopit. Vzhledem k zaměření práce – tj. popis vzniku a fungování 

sítě společenských vazeb a obchodování s podpultovým zboţím na 

poli sluţeb – je vysvětlení podstaty společenského uspořádání 

nezbytné.  

Ve třetí praktické části předkládám samotný výzkum. Popisuji 

metodologický způsob sběru dat, analýzu a interpretaci. Pro sběr dat 

jsem pouţil metodu orální historie a natáčel jsem rozhovory 

s pamětníky. Dohromady jsem natočil osm rozhovorů. Jejich přepisy 

čítají 142 normovaných stran a jsou součástí přílohy na CD. Celkem 

sedm narátorů pracovalo přímo ve sluţbách jako zaměstnanci 

v prodejnách či v jednotlivých odděleních obchodních domů. Osmý 

rozhovor jsem natočil s narátorkou, která sice nepracovala přímo 

v prodejně, nicméně se velmi dobře znala s jinou narátorkou a 

rozhovor mi tak pomohl pochopit vznik vztahů, příznačných pro 

období normalizace. Je třeba také zmínit, ţe jsem se potýkal 

s obecnou nedůvěrou zejména ze strany těch narátorů, které jsem do té 

doby neznal. Tak v metodologické části předkládám vytanuvší 

překáţky a jejich řešení. Metodologové orální historie často řeší, zda-
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li je konečná analýza a interpretace potřebná či nikoli
3
. V případě mé 

práce není třeba se takovou otázkou příliš zabývat, protoţe bez 

analýzy a interpretace by práce téměř ztratila smysl. Díky analýze 

jsem mohl narátory rozdělit do typologicky odlišných skupin a popsat 

sítě společenských vztahů a jejich následné vyuţití.  

Na závěr úvodní části bych ještě rád vymezil postoj sebe 

samotného jakoţto výzkumníka. Jsem zastáncem weberovského pojetí 

vědy jakoţto vědy nehodnotící, a proto jsem absolutně přesvědčen, ţe 

účelem vědecké práce není hodnocení daného stavu věcí z pohledu 

vědce. A tak se zde, při psaní diplomové práce, snaţím vyhýbat 

jakýmkoli subjektivním hodnocením. Konečná interpretace je 

výsledkem poctivé analýzy prováděné na základě jasně formulované 

metodologie. Uvědomuji si, ţe vytváření pramenů formou nahrávání 

rozhovorů je velmi citlivým postupem. Sdělení narátora je jiţ samo o 

sobě subjektivní záleţitost, a tak je třeba k němu také přistupovat. To 

znamená ani náznakem se nepokoušet je hodnotit ze své vlastní 

pozice, anebo například polemizovat nad jeho správností. Dále si 

uvědomuji, ţe samotné pojmy jako šedá ekonomika, podpultové zboţí 

či protisluţby znějí jaksi negativně, a tak by se snad mohlo zdát, ţe 

skrytě usiluji o jakousi kritiku. Není tomu tak. Usiluji o popis systému 

nezávisle na svém osobním hodnocení.  

Nakonec bych ještě rád deklaroval, ţe si rozhodně nijak 

nenárokuji celoplošný nebo dokonce absolutní popis tématu. Naopak 

by pro mne bylo určitým zadostiučiněním a skvělým hodnocením, 

                                                 

 
3
 VANĚK, Miroslav, Pavel MÜCKE a Hana PELIKÁNOVÁ. Naslouchat hlasům 

paměti: teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé 

dějiny AV ČR, 2007, s. 122, ISBN 978-80-7285-089-1. 
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pokud by práce a zejména její závěrečná interpretační část přispěla 

k formulování dalších otázek.  
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2  HISTORICKÝ RÁMEC  

2.1 Normalizace, její časové vymezení a 

charakteristika 

Mezi historiky nepanuje jednoznačný názor na časové vymezení 

období normalizace. Některé hlasy říkají, ţe za její počátek lze 

povaţovat jiţ příjezd vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968, jiné 

jmenování G. Husáka do čela strany v dubnu 1969 či výročí okupace 

v srpnu 1969 a některé aţ uveřejnění stranického dokumentu Poučení 

z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ 

v prosinci 1970. Z dnešního pohledu povaţuji za počátek normalizace 

duben 1969, kdy dojde ke změně na pozici Prvního tajemníka KSČ, 

tedy ke změně v nejvyšší funkci a Alexandera Dubčeka střídá Gustáv 

Husák. Ctiţádostivý slovenský politik se stává vůdčí osobností 

komunistické strany, je naprosto loajální sovětskému vedení. Plní 

úkoly z Moskvy a stává se politickým symbolem pro následující 

dějinnou epochu. Jeho příchod do čela strany definitivně mění 

politickou situaci v Československu. A byť konsolidování poměrů 

není s jeho příchodem ještě u konce, jde o změnu zcela zásadní. 

Rád bych ještě na úvod zmínil, ţe si plně uvědomuji 

problematiku názvu normalizace
4
. Často je v literatuře 

předznamenávána jako „takzvaná“, jindy je psána kurzívou. Problém 

spočívá v tom, ţe jde jednak o dobový název pouţívaný politiky a 

                                                 

 
4
 OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989: příspěvek ke stavu bádání. Praha: 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 6, ISBN 80-7285-011-3. 
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dobovými médii jako proces ustálení poměrů v zemi (jindy téţ 

konsolidace), tj. sovětizace politiky a společenských poměrů 

v obecném slova smyslu. A zároveň se toto pojmenování v průběhu 

času vţilo téţ pro následující období, kdy jiţ poměry byly 

„znormalizovány“. Pro mou práci jsou ovšem tradiční označení 

nedostatečná, protoţe se zmiňuji jak o procesu normalizování poměrů 

tak také o normalizaci jako o době. Proto nijak nepředznamenávám 

slovo normalizace ani jej neodlišuji stylem písma, ale uvádím, zda-li 

jde o proces – tedy konsolidování, anebo o období, kdy jsou jiţ 

poměry zkonsolidovány. A tak pokaţdé, kdyţ slovo normalizace 

pouţívám, je z daných souvislostí vţdy jasné, o jakou variantu jde.   

2.2 Počátky a příčiny  

Období normalizace se všemi svými podstatnými 

charakteristickými rysy je moţné chápat jako dlouhodobou reakci na 

uvolněná léta 60. Ono uvolnění vyvrcholilo v roce 1968 během 

prvních osmi měsíců toho roku nazývaných jako Praţské jaro. Protoţe 

normalizování poměrů a následné období normalizace jsou přímými 

důsledky Praţského jara, rád bych zde ve stručnosti načrtl obecný 

rámec této specifické doby, která bezprostředně předcházela 

zkoumanému období.  

Jedním z prvních impulsů a podnětů k širším změnám se stala 

ekonomická krize na počátku 60. let. „Československo, které bylo 

jedním z nejinertnějších reţimů sovětského bloku, proţilo na počátku 

60. let otřes: nedlouho po ohlášení vítězství socialismu v zemi se 

zhroutila pětiletka a hospodářská recese dospěla v roce 1963 aţ 

k poklesu národního důchodu o 2 % – ojedinělý jev mezi ostatními 
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socialistickými státy.“
5
 Potřeba ekonomických změn se postupně 

stávala zřejmou i stranickému vedení. Pomalu se počala obměňovat 

politická garnitura a na vyřešení ekonomických problémů byla v roce 

1963 zřízena odborná komise, kterou vedl tehdejší ředitel 

Ekonomického ústavu Akademie věd Ota Šik. Kromě postupných 

politických změn se měnilo i kulturně společenské klima a otevíral se 

prostor pro novou generaci mladých umělců. Vznikala malá 

nekonformní divadla jako např. Semafor, Viola. Prostřednictvím 

Radia Luxemburg se do Československa dostala i západní hudba, 

nakladatelství začala vydávat překlady světové literatury, začaly 

vycházet kulturní časopisy, vznikaly jazzové kluby či literární kavárny 

atd.
6
 Na akademické půdě se opět prosazovaly dříve potlačované vědy 

jako sociologie či filosofie a v jejich rámci se pomalu opouštěla 

tradiční schémata omezená na vyuţití marxismu – leninismu v rámci 

dané disciplíny.
7
  

Změny na politické půdě vyvrcholily v lednu roku 1968, kdy byl 

prezident A. Novotný donucen na zasedání ÚV KSČ k rezignaci na 

post Prvního tajemníka a byl nahrazen představitelem reformního 

křídla A. Dubčekem. I kdyţ se Novotného stoupenci snaţili brzdit 

reformní snahy, ledy jiţ byly prolomeny. Média počala téměř bez 

cenzury kriticky hodnotit dění v politice. Vznikla známá občanská 

sdruţení: Klub angaţovaných nestraníků (KAN) a klub bývalých 

politických vězňů K 231.
8
 Další změny na sebe nenechaly dlouho 

čekat – A. Novotný byl v březnu vystřídán ve funkci prezidenta 

generálem L. Svobod ou, předsedou Federálního shromáţdění se stal 

Josef Smrkovský a v čele vlády stanul Oldřich Černík. Zejména 
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 KŘEN, Jan. Dvě století střední Evropy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005, s. 749, ISBN 
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poslední dva jmenovaní byli spolu s Dubčekem a Fr. Kriegelem 

reformně smýšlející politici. Oficiálním politickým vrcholem reformní 

činnosti se stal dokument nazvaný Akční program KSČ. Akční 

program trval na vedoucí úloze strany ve společnosti
9
 a byl reformou 

„shora“. Na druhé straně ale deklaroval uznání společenské plurality a 

v rámci národní fronty také rozšíření plurality politické. Dále neměl 

omezovat nestraníky v jejich politickém kariérním postupu a 

zaručoval občanská práva a občanskou svobodu. Na Slovensku byla 

situace odlišná. Zatímco v Čechách převládalo demokratizační 

nadšení, na Slovensku se reformní úsilí projevovalo prostřednictvím 

prosazování národních zájmů. Jejich největším zastáncem se stal G. 

Husák a se svými přívrţenci prosazoval federalizaci Československa. 

Strana se stále více štěpila na dva tábory – reformisty a 

konzervativce. Reformní vedení se ocitlo mezi mlýnskými kameny, 

kdy na něj z jedné strany tlačila demokratizací nadšená veřejnost a 

z druhé sovětské vedení reprezentované konzervativním křídlem. 

Moskevské vedení vytýkalo KSČ přílišnou benevolenci jiţ v březnu 

1968 a na schůzce 4. května v Moskvě poţadovalo tvrdý zákrok proti 

svobodnému tisku a zákaz občanských organizací. Stejně tak se ale 

stupňovaly nároky společnosti a vyvrcholily 27. června vydáním 

manifestu Dva tisíce slov. Jeho obsah byl sice spíše nepolitický, ale 

pro Sověty se stal naprostým trnem v oku a situaci vyostřil na nejvyšší 

míru. 29. července proběhla schůzka na slovensko – sovětských 

hranicích v Čiernej nad Tisou. KSČ zde jiţ nevystupovala jednotně a 

její konzervativní křídlo vedené V. Biľakem otevřeně souhlasilo se 

sovětskou kritikou. Následná schůzka 3. srpna v Bratislavě proběhla 

klidněji a jejím výsledkem bylo stvrzení jednoty socialistických zemí. 
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Nicméně Sověti neshledali ţádnou změnu k lepšímu a v noci na 21. 

srpna vstoupila do ČSSR vojska pěti armád Varšavské smlouvy.
10

  

2.3 Proces normalizování 

Sovětům se nepodařilo ihned po invazi prosadit novou vládu, 

která by odpovídala jejich představám. Proto zajali přední 

československé politiky, odvezli je do Moskvy a tam zahájili jednání, 

oficiálně vydávané za rovnostranné, o nastolení podmínek v ČSSR. 

Výsledkem bylo podepsání tzv. moskevského protokolu – ČSSR se 

zavázala k boji proti antisocialismu, svobodnému tisku atd. Sověti 

přislíbili odchod vojsk v postupných etapách, které však nebyly 

časově nijak určeny. Usilovali o zahájení normalizace poměrů 

v ČSSR. „Účelem bylo československé vedení rozštěpit, oslabit, 

reformátory zatlačit a krok za krokem si na nich vynucovat ústupky – 

také, aby se tím v očích veřejnosti kompromitovali. Prvním cílem bylo 

anulovat závazek odchodu okupačních vojsk.“
11

 Odchod vojsk byl 

totiţ hlavním poţadavkem veřejnosti. Jejich přítomnost naopak 

znamenala pro Sověty silný nástroj na prosazování své vůle a 

vytváření nátlaku na plnění poţadavků. To veřejně deklaroval i G. 

Husák ve svém projevu: „Prvním a hlavním předpokladem odchodu, 

ať části či většiny nebo později i všech spojeneckých vojsk z našeho 

území je politická konsolidace u nás. Nejen ta běţná konsolidace 

normálního ţivota, o které jsem hovořil, ale politická konsolidace. 

Důsledné plnění moskevských dohod v celém politickém kurzu, který 

znamená upevnění socialistických sil u nás, který znamená politický 
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zápas s protisocialistickými silami, s extrémy, s výstřelky…“
12

 

Výsledky jednání z poloviny září naznačovaly, ţe na 

československém území zůstane víc jak 10% z tehdejšího počtu 

vojáků.
13

 9. 10. pak bylo na schůzce konzervativců, které se účastnili i 

sovětští poradci, dohodnuto schválení pobytu vojsk. A 14. a 15. října 

proběhla v Moskvě jednání mezi předsedy vlád Černíkem a 

Kosyginem, kde byla podepsána smlouva o dočasném pobytu vojsk. 

Československý premiér se ke smlouvě vyjádřil následovně. „Jsme 

přesvědčení, ţe smlouva, kterou jsme právě podepsali a na jejímţ 

základě budou v nejbliţší době z Československa staţena vojska 

socialistických zemí s výjimkou dohodnutého kontingentu sovětských 

vojsk, bude zároveň významným krokem k posílení obrany 

Československé socialistické republiky i všech zemí socialistického 

společenství před rostoucími revanšistickými snahami 

západoněmeckých militaristických sil.“
14

 18. 10. byla smlouva o jejich 

dočasném pobytu ratifikována v Národním shromáţdění.
15

 Druhý den 

byl obsah smlouvy zveřejněn v Rudém Právu.
16

 O dlouhodobé 

vyhlídce onoho dočasného pobytu svědčí znění pro československou 

stranu poměrně poniţující smlouvy, kdy si sovětská strana vymáhá na 

ČSSR vyhrazení kasáren a vojenských prostorů, nadále hovoří např. o 

bezcelním stěhování majetku sovětských vojáků a členů rodin, o 

zásobování vojenských základen potravinami a sluţbami atd. SSSR 

sice financoval náklady spojené s pobytem armády,
17

 přesto je ze 

smlouvy zcela zřetelná vysoká pravděpodobnost trvalého a nikoli 

                                                 

 
12
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 PROCHÁZKA, Jaromír. Poválečné Československo 1945-1989. 1. vyd. Praha: 

Univerzita Karlova (Praha), 1991, s. 108, ISBN 80-7066-437-1. 
16
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dočasného pobytu. Přítomnost sovětských vojenských posádek a rodin 

sovětských vojáků na území Československa je nejen projev 

nesvobody a omezení autonomie, ale je také jedním z významných a 

příznačných charakteristických rysů pro období normalizace.  

Reformní vedení se snaţilo ustupovat sovětským poţadavkům a 

zároveň zachovat určité prvky reformního kurzu. Nicméně šlo o snahu 

marnou a naivní. Ocitlo se ve svízelné situaci, kdy na jedné straně 

podléhalo silnému nátlaku z Kremlu a bylo donuceno postupně 

odvolávat své jednotlivé představitele (jedním z prvních byl předseda 

Národní fronty F. Kriegel
18

) a na straně druhé se do popředí drali staří 

konzervativci, autoři zvacího dopisu a pak také realisté jako např. 

Lubomír Štrougal, kteří se postupně ujímali moci. Role reformistů tak 

byla vytrvale oslabována.  

Jediným tématem polednové politiky (tj. politiky nastolené po 

odchodu A. Novotného z čela strany v lednu 1968, pozn. autora), 

který zůstal aktuálním, byla federalizace. Federalizace českých zemí a 

Slovenska byla důleţitým politickým krokem ze strany Breţněvova 

vedení. Federalizace byla nastavena jako jakési antagonistické téma 

proti českým reformním snahám, aby nabyla na důleţitosti na úkor 

témat demokratizačních. A navíc tímto krokem dal Breţněv najevo 

svou náklonnost G. Husákovi, jehoţ politická kariéra nabírala silného 

vzestupu. Sověti totiţ hledali vhodnou a loajální osobu do čela KSČ. 

Po čase padla volba právě na Gustáva Husáka, který později 17. dubna 

1969 vystřídal ve funkci A. Dubčeka. Husák nakonec Sověty 

přesvědčil právě „úspěšnou pacifikací Slovenska, rozehráváním 

československého problému a ochotou ke splnění všech sovětských 

poţadavků.“
19
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Zásadním omezením společenského dění bylo zřízení úřadu pro 

tisk a informace. Jeho úkolem bylo dohlíţet na činnost médií a být 

jakýmsi prostředníkem mezi vládou a médii. Příkladem jeho působení 

je například zákaz pouţívání slova „okupace“ a „okupant“, publikace 

čehokoli, co by mohlo vyznít jako kritika Sovětského svazu, potaţmo 

socialismu atd.
20

 Dále byli odvoláni ředitelé televize a rozhlasu.
21

  

Volnost tisku obecně vadila většině straníků ve vedení KSČ. G. 

Husák zpětně kritizoval svobodu tisku a znovuzavedení cenzury 

komentoval následovně: „Škodilo nám to nejen ve vztahu k našim 

spojencům a způsobovalo to komplikace i krizové stavy, ale nám to 

škodilo i v našem vlastním vnitřním vývoji. Před pracovníky na tomto 

úseku tedy stojí otázka mnohem více zvýšené odpovědnosti za jejich 

práci. Něco jiného je, kdyţ v kruhu svých přátel nebo známých řeknu 

takový či onaký názor. Řekl bych, ţe z toho se nestřílí, kdyţ řeknu i 

názor nesprávný. Ale jakmile ho tiskem nebo ostatními komunikačními 

prostředky dávám miliónům lidí, stává se z toho uţ politická činnost, a 

ta dnes musí být krajně odpovědná. V tomto směru musíme apelovat 

na všechny pracovníky na tomto úseku, aby pomáhali vedení strany, 

vedení státu právě v této velké konsolidační politické práci.“
22

  

Z těchto slov jsou patrné dva poznatky. Za prvé osobní pohled Husáka 

deklarující jeho politické smýšlení a za druhé jde o další 

předznamenání následujícího období normalizace, kdy se zřetelně 

odděluje sféra soukromí od veřejného ţivota. KSČ totiţ přikládá 

kaţdému veřejnému sdělení politický charakter a svobodomyslným 

názorům, které nejdou ruku v ruce s linií strany, tak trvale zapovídá 

přístup k médiím potaţmo k veřejné sféře obecně. Reţim velel, nechť 

si lidé sdělují své názory mezi sebou, ale neumoţňuje a dokonce 
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zakazuje jejich šíření. Jde o další charakteristický znak, kdy se strana 

uzavírá před veřejností do příznačné izolace. Omezuje tak svobodu 

občanů své země a zároveň si sama pro sebe vytváří prostor hájemství 

nerušené činnosti. A tento prostor si také bedlivě střeţí a jakýkoli 

pokus o jeho narušení trestá.     

Postupné oddělování politické a veřejné sféry lze dobře 

ilustrovat na politickém sporu o odstavení J. Smrkovského z funkcí. 

Po událostech z 21. srpna, schůzce v Moskvě na začátku října a další 

vlně kritiky na prosincové schůzce v Kyjevě bylo jiţ nad nebe jasné, 

ţe československé vedení můţe vést jen takovou politiku, kterou 

odsouhlasí sovětské vedení. A tato skutečnost je zásadním znakem pro 

období normalizace. Takové podmínky se vyloţeně hodily 

pragmatickým realistům typu L. Štrougala, který právě v Kyjevě 

sehrál jednu z prvních důleţitých rolí. Uvědomoval si své postavení 

dané nezatíţeností odpovědností z období před okupací a plně se 

ztotoţňoval s kritikou Sovětů. „Je pravděpodobné, byť o tom nemáme 

přímé důkazy, ţe v Kyjevě sovětští představitelé naznačili Husákovi a 

Štrougalovi, ţe s nimi v budoucnu počítají jako s politiky nezatíţenými 

bezprostřední odpovědností za předsrpnový vývoj.“
23

 Breţněv kromě 

jiné kritiky důrazně upozornil, ţe nebude trpět setrvání J. 

Smrkovského ve vedoucích politických funkcích. Tím bylo v Kyjevě 

o odstranění Smrkovského rozhodnuto a čekalo se jen na příhodný 

okamţik na domácí politické scéně. Tou byla volba předsedy nového 

Federálního shromáţdění. Smrkovského neúčast v Kyjevě byla 

podezřelá politikům a díky spekulacím médií o jeho odstranění byla 

podezřelá i veřejnosti. Jeho popularita byla vysoká, byl jedním 

z hlavních symbolů polednové politiky a pracující zasílali dopisy 

ţádající Smrkovského setrvání. Významnou silou se staly odborové 
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svazy, respektive český odborový svaz pracujících v kovoprůmyslu 

čítající kolem 900 000 členů. Kováci se spojili se Svazem 

vysokoškolského studentstva. Společně se dovolávali dodrţování 

politického kurzu nastaveného po lednu 1968 a vydali rezoluci na 

podporu Smrkovského. Podpora Smrkovského se postupně rozšířila 

mezi další pracující a za přispění médií se za Smrkovského stavělo 

přes dva miliony lidí.
24

 Ovšem proti této podpoře stál výsledek sjezdu 

ÚV KSS z konce prosince 1968, který zejména po Husákově nátlaku 

usiloval o obsazení pozice předsedy FS – tedy jedné z klíčových 

politických pozic – zástupcem ze Slovenska. Na začátku ledna 1969 

krotilo stranické vedení situaci a snaţilo se odradit veřejnost od 

aktivity a hrozby stávky tvrzením, ţe Smrkovského odstranit nehodlá. 

Nicméně na zasedání ÚV KSČ 16. a 17. ledna 1969 byl na pozici 

předsedy Federálního shromáţdění přesto navrţen Slovák Peter 

Colotka. J. Smrkovský byl navrţen na místopředsedu Federálního 

shromáţdění a na předsedu Sněmovny lidu, coţ dohromady veřejnost 

celkem uklidnilo.  

Další významnou událostí posouvající vývoj kupředu 

k normalizaci byla oslava vítězství československých hokejistů nad 

Sovětským svazem. Druhé vítězství ve druhém zápase během jednoho 

týdne oslavilo spontánně několik desítek tisíc lidí v Praze a pak ještě 

mnoho dalších v ostatních městech v Čechách. Na případné oslavy 

vítězství byly po prvním zápase připraveny i československé 

konzervativní síly, které zařídily provokační akci na Václavském 

náměstí, při níţ byly rozbity kanceláře sovětského Aeroflotu. 

Vzhledem k této události, napadení několika sovětských vojenských 

posádek a celkovému protisovětskému charakteru akce dávající najevo 

nesouhlas se sovětskými posádkami v Československu a vylití celkové 

frustrace z okupace, získalo sovětské vedení záminku k další kritice. 
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„Prohlášení ÚV KSSS a vlády SSSR obvinilo československé sdělovací 

prostředky z rozněcování nacionalistických vášní, Dubčekovo vedení 

z pasivního přihlíţení vývoji a nepohodlného J. Smrkovského z účasti 

na protisovětských demonstracích.“
25

 Dubček byl se svou snahou 

kombinace polednové politiky a normalizace v koncích. Vláda přijala 

bezpečnostní opatření a vyhlásila bojovou pohotovost. Protoţe reţim 

obvinil z nepokojů pravici a sdělovací prostředky, vyuţil svého 

tvrzení k zavedení předběţné cenzury.
26

 „Přestoţe značná část 

zejména řadových členů nesouhlasila s přijatými kroky, ani se 

současnými poměry, z různých objektivních i subjektivních příčin 

nehodlali vybočit ze stranické disciplíny.“
27

 Sověti se pomalu blíţili 

do cíle – k výměně nepohodlných, jejichţ politické postavení rapidně 

oslabovalo. Moskva jiţ dlouho vybírala nástupce za Dubčeka a 

československé konzervativní křídlo připravovalo jeho odchod. Na 

schůzi ÚV KSČ 17. dubna 1969 Dubček nakonec odstoupil sám. 

Ovšem jeho odchod nepůsobil tak dramaticky, protoţe byl ústředním 

výborem strany doporučen na post předsedy Federálního shromáţdění. 

To také napomohlo k přijetí G. Husáka do čela strany.
28

 

Československá veřejnost přijala změnu na pozici nejvyššího 

stranického vedení bez velké odezvy. To je znamení, ţe jiţ byla vůči 

politice skeptická a uzavřená. Kromě jiného je zde zřejmý způsob 

konsolidování a politických změn. Veškeré změny byly rozmyšleny 

dlouho dopředu, ale jejich samotný průběh byl pozvolný v rámci 

relativně dlouhého časového úseku. Případ Dubčeka je velmi podobný 

jako případ Smrkovského. Nejprve bylo v zákulisí rozhodnuto o jeho 

                                                 

 
25

 Tamt. s. 53 
26

 Rudé Právo, 3. 4. 1969, Digitalizovaný archiv časopisů [online]. Ústav pro českou 

literaturu AV ČR. [vid. 25. 11. 2012]. 
27

 MENCL, Vojtěch. Československo roku 1968. 1. vyd. Praha: Parta, 1993, s. 57, 

ISBN 80-901337-8-9. 
28

 Pro přijetí G. Husáka hlasovala i většina reformistů jako např. Ota Šik. Jde o 

situaci, která se zdá být paradoxní, nicméně je zcela příznačná dané době. (tamt. s. 

64.) 



   

 

23 

 

odchodu. Případná reakce veřejnosti byla uklidněna striktními 

negacemi domněnek. Dotyčný byl dále za potlesku a poděkování 

strany
29

 přeřazen z vysoké pozice na jinou, avšak o něco niţší pozici. 

Opět proto, aby se veřejnost nebouřila. A posléze, kdyţ se situace 

uklidnila, byl odvolán i z další pozice a následně v případě potřeby 

odstraněn definitivně vyloučením ze strany. Ovšem to aţ ve chvíli, 

kdy část veřejnosti na politické dění rezignovala a zbylá část byla 

umlčena.    

V tomto mezidobí od invaze vojsk Varšavské smlouvy po 

odstranění Alexandra Dubčeka z čela strany se jiţ objevuje – jak jsem 

se pokusil vykreslit – plno prvků pozdějšího období normalizace, 

politická sféra se odcizuje veřejné a obě dvě se ocitají ve vnitřní 

izolaci. Rozdíly oproti době nadcházející tvoří dosavadní relativní 

svoboda tisku a hlavně záchvěv občanské společnosti (viz. aktivita 

odborářů kovoprůmyslu či studentů), která se snaţí veřejně vystupovat 

a podílet na veřejném dění, coţ je později nepředstavitelné. Její volání 

je aţ na drobné výjimky nevyslyšeno, byť se politici na první pohled 

ještě tváří otevřeně, deklarují demokratizaci, ale nejsou schopni pro ni 

jiţ nic udělat. V období normalizace se situace v obecném slova 

smyslu změní v tom, ţe občanská společnost je jiţ zničena a politická 

nomenklatura jiţ ţádnou diskusi ani v náznaku nepřipouští, byť 

oficiálně hájí zájmy lidu.   

Ovšem uzavřená nebyla jen nestranická veřejnost. Naopak i 

mnoho členů krajských a okresních orgánů se jen těţko smiřovalo 

s přítomností absolutních ideologických konzervativců typu V. Bilaka 

v ÚV KSČ. Stranické vedení se tedy nemohlo zcela spolehnout na 

důsledné plnění rozkazů niţšími organizacemi a uvědomovalo si 

potřebu změn v těchto sloţkách strany. Konzervativci usilovali o 
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změny radikálnější, Husák volil raději salámovou taktiku postupného 

omezování, která by tolik nedráţdila přeţivší zbytky reformně – 

demokratizačních sil. Nejprve se strana zaměřila na cenzuru, 

rozeběhla se činnost Federálního úřadu pro tisk a informace, byly 

provedeny zaměstnanecké změny v časopisech jako např. Mladá 

Fronta nebo Práce a dále byly např. pozastaveny literární Listy.
30

   

Za další významný krok přechodu k období normalizace lze 

povaţovat zasedání ÚV KSČ z konce září 1969. Na tomto zasedání 

byli z ústředního výboru vyloučeni A. Dubček, J. Smrkovský 

(komunistickým poslancům federálního shromáţdění bylo zároveň 

uloţeno odvolat je i z jejich poslaneckých pozic), J. Hájek, Z. Mlynář 

a další. G. Husák se ve vedení KSČ mocensky opíral o levicové 

křídlo, kterému ale zároveň musel díky jeho postupné rostoucí síle 

často ustupovat. To je charakteristický rys normalizace, kdy je moc 

rozdělena mezi Husákovo křídlo a konzervativní křídlo 

reprezentované zejména vlivným V. Bilakem. V období od jmenování 

G. Husáka do čela strany do zasedání ÚV KSČ na konci ledna 1970 

odešlo z ústředního výboru 65 členů (16 vyloučení a 49 rezignací) 

z celkových 110.
31

 Je tedy zřejmé, ţe konzervativní síly měly značnou 

sílu. „Jedním z hlavních úkolů – ne-li nejhlavnějším – toho plenárního 

zasedání ÚV KSČ (leden 1970, pozn. autora) bylo vyhlášení všeobecné 

čistky strany formou pohovorů spojených s výměnou stranických 

legitimací.“
32

  Šlo o masovou akci, při které bylo prověřeno přes 1,5 

milionu členů strany. Hlavní otázkou byl vztah k Sovětskému svazu, 

invazi vojsk a činnosti jedince v krizovém období Praţského jara. Při 

této akci se naplno rozvíjí příznačný prvek normalizace, kdy se šíří 
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strach nejen výhruţkou postihu jedince, ale i jeho rodinných 

příslušníků. „Spolu s nekomunisty a rodinnými příslušníky směřoval 

přímý postih a zvýšené omezování občanských práv asi proti jedné 

pětině obyvatelstva.“
33

 Protoţe prověrky nejprve nepřinášely kýţené 

výsledky, rozhodla se strana (za sovětské asistence) k razantnějšímu 

provedení. Právem prověrkové komise bylo pozastavovat 

prověřovaným členství. Jde tak o tradiční normalizační princip, kde 

vedení nastolilo takový systém, v jehoţ rámci se lidé v niţším 

postavení vzájemně drţí v šachu a poslušnosti vůči poţadavkům 

shora. V průběhu stranických čistek v roce 1970 se zmenšil počet 

straníků o 326 817 členů (61 247 vyloučených, 259 670 bylo členství 

zrušeno), jde o 21,67%; včetně let 1968–1969 ubylo celkem 473 731 

straníků, to je necelá třetina z celkového počtu.
34

 „Nikdo vyloučený 

nemohl být zaměstnán ve státních sluţbách, ve školství, ve sdělovacích 

prostředcích, v kultuře a především nemohl vědecky pracovat v oblasti 

společenských věd, byť byl v tomto oboru renomovaným odborníkem. 

Proces čistek tedy vústil do vzniku „policejního a kádrového 

ghetta“.“
35

 Strana tak znemoţnila funkčnost důleţité sloţce 

společnosti – inteligenci. Kádrové změny se netýkaly ale jen straníků, 

nýbrţ i nestranických pracovníků, a to zejména v médiích a na 

vysokých školách. Reţim jednoduše potřeboval podchytit prostor 

šíření vzdělání a informací. Proto vznikla ideologická komise v rámci 

ÚV KSČ vedená V. Bilakem a od konce roku 1969 se na vysokých 

školách stala povinná výuka marxisticko – leninského učení. Následné 

změny ve školství a zejména na vysokých školách daly prostor 

ambiciózním straníkům, kteří se ztotoţňovali s normalizací a díky nim 

se pak také otevíral prostor pro klientelismus a protekci. Druhý muţ 

ideologické komise Jan Fojtík dokonce v září 1970 poţadoval utuţení 

                                                 

 
33

 Tamt. s. 95 
34

 Tamt. s. 99 
35

 Tamt. 



   

 

26 

 

stranické jednoty na akademické půdě i s ohledem na případný dopad 

na výsledky vědecké činnosti. „Prý postihujeme kvalifikované kádry. 

Ohled na kvalifikované kádry je nezbytný. Avšak nemůţe stát v cestě 

politické očistě… Na filosofické fakultě patřili někteří lidé 

k organizátorům nejrůznějších protistranických akcí uţ dlouhou dobu. 

A najednou se jejich politická odpovědnost omlouvá a upozorňuje se 

přitom na údajnou jejich vysokou kvalifikaci. A přitom jde o lidi, kteří 

zklamali i ve svém oboru – ve filosofii, v sociologii, v literární 

teorii.“
36

  

2.4 Poučení 

Oficiálním ideologickým a programovým dokumentem pro 

dvacetileté období normalizace byl spis Poučení z krizového vývoje 

ve straně a společnosti po XIII. Sjezdu KSČ – rezoluce k aktuálním 

otázkám jednoty strany. Tento dokument byl přijat na sjezdu strany 

v prosinci roku 1970. KSČ se v něm pod úhlem svého pohledu 

vyjadřuje k období Praţského jara a snaţí se postihnout jeho příčiny. 

Ospravedlňuje vývoj po 21. srpnu 1968 a následně nastiňuje nový 

politický kurz, kterého se neměnně drţí dalších skoro dvacet let. Jde o 

typický stranický dogmatický dokument. Je plný propagandy, nešetří 

ostrými výrazy a formulacemi, kdyţ kritizuje své protivníky. Důleţité 

ovšem je, ţe právě v nazývání protivníků a formulaci opozičních 

myšlenkových proudů je Poučení tak jako jiný podobný dobový 

materiál v drtivé většině případů nekonkrétní a obecný.
37

 Ať jiţ je 
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úroveň dokumentu jakákoli a i kdyţ je spekulativní, do jaké míry mu 

věřili alespoň jeho autoři natoţ pak třeba širší veřejnost, jde o oficiální 

deklaraci politického směru a o nastolení podmínek, které jsou 

společné všem občanům. A protoţe je pro praktickou část mé práce 

podstatné definovat podmínky doby, nepovaţuji za zbytečné se zde 

Poučením zaobírat.   

KSČ dotahuje do konce proces normalizace. Potřebuje 

přesvědčit veřejnost o své nepostradatelnosti a dát najevo správnost 

svých činů, které jsou důleţité ve vztahu k období od okupace vojsky 

Varšavské smlouvy k současnosti a aţ po nadcházející budoucnost. 

Nejprve však vykresluje sebe samotnou jako naprosto nenahraditelnou 

politickou sílu v novodobých dějinách Československa. Vyzdvihuje 

svou historickou roli, zpytuje svědomí z období 60. let, kdy se dle 

svých slov odklonila od principů marxismu – leninismu a vytvořila tak 

prostor pro oportunistické a revizionistické síly orientované na Západ, 

které zapříčinily změnu politického kurzu. Ten vyústil v období 

Praţského jara a to strana povaţuje za temné období a pokus o 

kontrarevoluci podporovanou blíţe nespecifikovanými 

antikomunistickými západními centry. „Snahou těchto 

antikomunistických kruhů bylo oţivovat zbytky burţoazních názorů, 

vyvolávat iluze o kapitalismu, rozvíjet nacionalismus a antisovětské 

nálady, zpochybňovat vedoucí úlohu strany i vedoucí postavení 

dělnické třídy, třídní pojetí revolučního boje a principy socialismu 

vůbec.“
38

 Následně přichází místo pro ojedinělé jmenování viníků. Jde 

o lidi, jichţ se strana v průběhu procesu normalizace buď zbavila nebo 

je vytlačila na okraj společenského dění. A tak jmenuje například 

dřívějšího ideologického vůdce J. Hendrycha, politiky, které nazývá 

pravicovými oportunisty jako např. V. Slavíka a Č. Císaře, a poté 

skupinu literátů kolem L. Vaculíka, J. Procházky, K. Kosíka, P. 
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Kohouta, M. Kundery. Za jednoho z největších viníků situace byl také 

označen bývalý prezident A. Novotný, který byl kritizován za 

neschopnost koncepční práce a neschopnost rozlišovat mezi kritikou 

pravicově smýšlejících komunistů a jejich konzervativních protivníků, 

proti kterým navíc často sám vystupoval. Kritika A. Novotného je 

poměrně zdrcující: „Chyby A. Novotného pramenily z některých jeho 

osobních vlastností, z jeho porušování kolektivnosti vedení, 

domýšlivosti, subjektivismu, velikášství a podezírání lidí a nesporný 

podíl na nich měl také nekritický přístup některých jeho nejbliţších 

pracovníků.“
39

 Kritika za samotný proces Praţského jara se 

samozřejmě snáší na jeho hlavní protagonisty, tzv. „muţe ledna“ 

vedené A. Dubčekem, představitele ekonomické reformy O. Šika a 

obecně na prosazování reformní politiky na všech stranických i 

společenských úrovních. Poučení důsledně zmiňuje všechna 

nepohodlná hnutí, kterým ukládá období Praţského jara za vinu, a tak 

spílá klubům, jako byly zmiňované KAN, K 231. Naopak tehdejší 

sovětské tlaky na utnutí demokratizačního proudu označuje jako 

přátelské rady a vyzdvihuje údajnou dobrou vůli komunistických 

spojenců v čele se SSSR, které nebyly československým vedením 

vyslyšeny.  

Politický směr před vpádem vojsk Varšavské smlouvy je 

nemilosrdně zkritizován, představitelé reformního křídla KSČ jsou 

označováni za pravičáky, i kdyţ ve skutečnosti byli komunisty a 

kupříkladu o vedoucí úloze komunistické strany nepochybovali. 

Přesto jsou obviňováni z postupného oslabování jejího vlivu za 

účelem ztráty mocenského postavení. „Postupné ochromování 

vlastního poslání a činnosti mocenských orgánů prováděla pravice 

velmi promyšleně, otevřeně i skrytě. Chtěla dosáhnout toho, aby 

v případě nutnosti nebyly tyto orgány způsobilé rozhodně vystoupit 
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proti kontrarevoluci a obhájit moc dělnické třídy, ale naopak, aby jich 

v pravou chvíli mohly dokonce zneuţít pravicové kruhy usilující o 

politický zvrat. Současně nastolovala otázku odčinění všech 

politických aktů třídní spravedlnosti po únoru 1948, přičemţ drze 

zneuţila fakt, ţe strana přiznala a kritizovala porušení socialistické 

zákonnosti v padesátých letech.“
40

 Tím se mimochodem také praví, ţe 

přezkoumání politických procesů z 50. let, které probíhalo na počátku 

let 60., bylo krokem zneuţitým pravicí ku vlastnímu prospěchu a 

ohroţovalo celý řád nastolený po roce 1948, a proto je třeba 

podobným snahám typu „přezkoumávání minulosti“ či její „revize“ 

předejít.
41

   

Dosavadní politický vývoj z pohledu KSČ ospravedlňuje a 

vštěpuje smysl jednání straníků, kteří ţádali bratrské spojenecké státy 

o pomoc proti kontrarevoluci a proti hrozící občanské válce.
 42

 Jedinou 

správnou otázkou prý bylo, zdali zakročit co nejrychleji a nebo čekat, 

aţ se situace více vyhrotí.  

Poučení z krizového vývoje se krátce a obecně věnuje představě 

o následném postupu strany. Přes veškerou obecnost je ale naprosto 

zřejmé totalitní smýšlení strany a politická tvrdost následujících let. 

Strana trvá a tvrdě prosazuje především leninskou jednotu, která jí 

dává sílu a demokratický centralismus, který zavazuje všechny 

stranické orgány, aby se podřídily svým nadřízeným orgánům. To ve 

skutečnosti znamená, ţe moc v rukou drţí předsednictvo ÚV KSČ a 

jeho vůle se prostřednictvím podřízených orgánů šíří a uvádí do praxe. 

V rámci jednoty strany se sice připouští určitá kritika, jenţe ta ve 

skutečnosti není moţná, protoţe logicky naráţí na centralistické pojetí 

moci, a tak není moţné jakési prosazování názorů „zdola“. Poučení je 

výhradně nekonkrétní, útočný a totalitní dokument. Avšak v jedné 
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věci je zcela pravdivý a to opodstatňuje jeho uvedení zde: dokládá 

odosobnění úzké skupiny politické elity od širší stranické veřejnosti a 

veřejnosti vůbec. Vezmeme-li v úvahu empirické znalosti 

s dosavadním vedením komunistické politiky a porovnáme ji 

s obsahem Poučení, lze poměrně jednoduše předpokládat následující 

nehybnost politiky, rezignaci společnosti na veřejné dění a existenci 

dvou uzavřených subjektů, které si nerušeně existují jaksi samy o sobě 

a bez jakékoli přirozené vzájemné politicko – občanské kontroly jen 

stárnou a degenerují v čase. To je moţné na společnosti ilustrovat 

neměnností její nálady a stále stejných vzorců chování (např. neustálé 

shánění zboţí) a na politicích kromě neměnnosti kurzu také 

neměnností sloţení stranických špiček.  
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3  TEORETICKÁ ČÁST  

3.1 Teorie jednání 

Za základní ukotvenou teorii jsem zvolil tzv. teorii jednání 

francouzského sociologa Pierra Bourdieu
43

. Ve stejnojmenné knize 

vysvětluje Bourdieu zákonitost odlišností mezi jedinci a 

společenskými skupinami, které je předurčují k vzájemné různosti. 

Přichází se zásadní tezí, která objasňuje důvody předurčující 

k zařazení do společenských tříd v rámci sociální stratifikace a dále 

vysvětluje jednání, zvyky a normy v rámci dané společenské třídy. 

Teorie jednání upozorňuje na nemoţnost vzniku absolutně beztřídní 

společnosti. Pomáhá pochopit, proč se jedinec mohl zcela vymykat 

rámci své pracovní profese – např. dosaţeným materiálním výdělkem, 

společenskými vazbami a následným společenským postavením – byť 

k tomu podle představ reţimu neměl ţádné předpoklady.   

Kaţdý jedinec se pohybuje ve společnosti mezi ostatními 

jedinci. Místo pohybu ve společnosti se nazývá sociálním prostorem. 

„Sociální prostor vypadá tak, ţe jsou v něm jedinci nebo skupiny 

rozmístěni podle pozic, stanovených statisticky a na základě dvou 

principů diferenciace, a to těch, jeţ mají v nejpokročilejších 

společnostech, jako jsou Spojené státy, Japonsko nebo Francie, 

nepochybně tu největší váhu: kapitálu ekonomického a kapitálu 

kulturního.“
44

 Ekonomickým kapitálem se zde myslí nahromaděné 

ekonomické statky, příjem z povolání atd. A na druhé straně kulturní 
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kapitál je v obecném slova smyslu zázemí jedince dané jeho 

socializací a následným ţivotním stylem, výchovou v rodině, 

přístupem ke vzdělání a vzděláním samotným, zálibami atd. (viz. níţe 

podrobněji). Bourdieu v definici sociálního prostoru uvádí, ţe uvedené 

typy kapitálu hrají rozhodující roli zejména ve vyspělých zemích. 

Jsem však přesvědčen, ţe tomu tak nemusí být jen v takových zemích. 

Toto rozdělení můţeme zcela určitě aplikovat i na jiné země jako 

např. prvorepublikové i poválečné Československo a samozřejmě i 

v případě této práce na Československo v období normalizace. 

Nenapadá mě ţádná evropská země, kde by zařazení jedince do 

společenských tříd podle poměru ekonomického a kulturního kapitálu 

alespoň částečně neplatilo. Na druhé straně je třeba předeslat, ţe pro 

zkoumání socialistického Československa je úloha obou kapitálů 

v rámci sociální stratifikace odlišná a ony odlišnosti je třeba vzít 

v potaz v rámci zkoumání. Tím se budu později zabývat, jelikoţ 

vyloţení rozdílů je pro mou práci a pro pochopení problematiky zcela 

zásadní. V kaţdém případě ekonomický kapitál vţdy hraje 

významnou úlohu alespoň v rámci sociální stratifikace. Kulturní 

kapitál zase významně ovlivňuje výběr společenských skupin a vrstev, 

se kterými se jedinec stýká a ke kterým se řadí. Nicméně 

komunistický reţim v Československu se enormně snaţil tuto 

skutečnost změnit. Ačkoli v československé totalitní společnosti nabyl 

ekonomický kapitál odlišného významu, neţ tomu bývá 

v demokratické společnosti, princip diferenciace obou druhů kapitálu 

se zdá být imanentní pro evropskou moderní společnost. Naopak 

snaha o smazání třídních rozdílů, a tedy o smazání rozdílů v obou 

typech kapitálu je navíc s přihlédnutím k historické skutečnosti lichá a 

neuskutečnitelná. S pomocí teorie Pierra Bourdieu bude jasné, ţe ať se 

komunistický reţim snaţil jakkoli smazat sociální rozdíly, lidé se i za 

těchto okolností přirozeně diferencovali do odlišných společenských 

tříd. Řečeno přímočařeji na určitém příkladě – reţim nebyl díky své 
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nedokonalosti schopen zajistit na poli sluţeb mnoho druhů zboţí a 

kolikrát i základní komodity, nicméně existovala skupina lidí, která se 

k nim přesto byla schopna dostat a skupina lidí, které se to nedařilo.   

Jak vznikaly skupiny těch „úspěšnějších“ lidí ţijících v určitých 

podmínkách, tedy v daném sociálním časoprostoru – v komunistickém 

Československu v 70. a 80. letech? Jakým způsobem se sdruţovali 

lidé, kteří byli schopni sehnat zboţí na trhu lépe neţ jiní a zárukou 

úspěchu nemuselo být např. členství ve straně? Jak vznikaly 

společenské vztahy a jak jedinci vytvářeli sítě známých a důvěrných 

osob, díky kterým sháněli zboţí a nebo prostě protisluţby? 

3.1.1 Sociální skupiny a sociální vztahy  

Nejprve je třeba vyloţit fungování potřebných společenských 

mechanismů. Jak vznikají sociální skupiny a sociální vztahy? Na 

základě jakých skutečností je moţné jedince do určité skupiny 

zařadit? Jaké hodnoty tvoří oba uváděné druhy kapitálu?  

Jednotliví aktéři k sobě mají blízko ve chvíli, kdy jsou si blízcí i 

v rámci uvedených kapitálů a naopak. Nejvýše jsou ve společnosti 

postaveni ti lidé, kteří drţí nejvyšší celkový kapitál – tj. jak 

ekonomický, tak také kulturní. Na kaţdé společenské úrovni se pak 

ještě lidé mohou dělit podle poměrů jednotlivých druhů kapitálu.  

Ekonomický kapitál tedy vnímáme jako nashromáţděné hmotné 

statky a na druhé straně kapitál kulturní jako výsledný produkt 

habitusů příznačných a vlastních danému jedinci nebo třídě. Habitus, 

dispozice či záliby, jak uvádí Bourdieu, jsou výsledným produktem 

několika okolností. Zajisté je na místě zmínit socializaci jedince, 

rodinu, která jej vychovávala, a prostředí, ve kterém vyrůstal, dále 

vzdělání a podle toho také pravděpodobně úměrný okruh známých, 

mezi kterými se pohyboval, příleţitosti ovlivněné městem či 

venkovem atd. Výsledným kulturním kapitálem potom je např. 



   

 

34 

 

oblíbený sport, oblíbené restaurace a způsob stravování, vkus v rámci 

umění či různorodé volnočasové aktivity – obecně zvyky či záliby. 

Habitus je odlišný jak u lidí s opačným ekonomickým kapitálem, tedy 

u lidí pocházejících z různých společenských tříd, tak zároveň u lidí 

s podobným ekonomickým kapitálem, kdy se od sebe můţe odlišovat 

například podnikatel a vysokoškolský profesor. Bourdieu problém 

vysvětluje následovně: „Prostor sociálních pozic se odráţí v prostoru 

postojů prostřednictvím prostoru dispozic (či habitusů); nebo řečeno 

jinak systém diferencujících odchylek určující různá postavení ve dvou 

hlavních dimenzích sociálního prostoru odpovídá systému 

diferencujících odchylek ve vlastnostech aktérů (nebo skupin aktérů), 

tj. v jejich praktických činnostech a statcích. Kaţdé třídě pozic 

odpovídá určitá třída habitusů (či zálib) jako produktů společenských 

podmínek spjatých s dotyčným postavením, a prostřednictvím těchto 

habitusů a jejich generativních schopností pak určitý systematický 

celek statků a vlastností spjatých navzájem stylovou příbuzností.“
45

 

Na základě takové úvahy pak lze podle Bourdieuho 

předpokládat, ţe např. oblíbeným sportem podnikatele bude nějaký 

druh vodního sportu, zatímco třeba vysokoškolský profesor se bude 

raději věnovat hře šachy. Podle této teorie lze také předpokládat i 

pravděpodobný politický příklon k levici nebo pravici. U podnikatelů, 

velkoobchodníků či průmyslníků (drţitelů vysokého ekonomického 

kapitálu a niţšího kapitálu kulturního) lze předpokládat, ţe budou 

stoupenci pravice. Na druhé straně vysokoškolský profesor, drţitel 

niţšího ekonomického kapitálu, neţ průmyslník nebo podnikatel, ale 

zase drţitel o něco vyššího kulturního kapitálu, by měl být téţ 

stoupencem pravice, jiţ však o něco blíţe ke středu politického 

spektra. Středoškolský učitel, který má z výše uvedených nejniţší 

ekonomický kapitál a spolu s profesorem vysokoškolským, je 
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drţitelem vyššího kulturního kapitálu neţ podnikatelé a průmyslníci, 

jiţ bude spíše stoupencem levice. Stejná pravidla platí i na opačné 

straně společenského spektra na základě sociální stratifikace. 

Maloobchodníci, řemeslníci či zemědělci, tedy lidé podle celkového 

kapitálu v dolní polovině společnosti, ale ve vzájemném poměru 

vyššího kapitálu ekonomického nad kulturním, budou stoupenci 

pravice. Naopak střední kádry administrativy nebo kvalifikovaní 

dělníci, tedy lidé s převahou kapitálu kulturního nad kapitálem 

ekonomickým, budou stoupenci levice.
46

  

Kulturní kapitál má v rámci socialistického zřízení ještě další 

roli, která se v demokratické společnosti v takové míře zdaleka 

neuplatňuje. Habitus je určitou hodnotou či kvalitou, která je 

v člověku dlouhodobě zakořeněna a ovlivňuje jeho kaţdodenní 

jednání v jakýchkoli situacích. Je to „generativní jednotící princip, 

který z charakteristických vztahových rysů, vlastních určitému 

postavení, vytváří jednotný ţivotní styl, to jest celek, v němţ se 

sjednocuje volba osob, statků i praktických činností.“
47

 Nabytý 

kulturní kapitál je z podstaty své definice neměnný či alespoň jen 

velmi těţko změnitelný. To je jeho další důleţitá charakteristika, která 

navíc ve vztahu ke zkoumání poměrů v totalitní zemi nabývá ještě 

většího významu. Ať jiţ kaţdodenní zkušenost jedince v reálném 

socialismu nebo propaganda snaţící se změnit kulturu a ţivotní styl, 

oboje nemá absolutní vliv a účinek, jelikoţ naráţí na pevný odpor 

kulturního kapitálu, který je v totalitní společnosti určitým obranným 

valem proti změně zvyků a mravů. Dalším podstatným rysem habitusu 

je, ţe sám je diferencovaný, ale téţ diferencující. To znamená, ţe se 

od jiných habitusů odlišuje a zároveň svou charakteristickou podstatou 

ony odlišnosti plodí. To je nesmírně důleţité poznání. Byť kupříkladu 
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vysokoškolský profesor pobíral stejný plat jako dělník a nebo se 

nuceně sám dělníkem stal, vţdy si z velké části udrţel svůj kulturní 

kapitál, který mu reţim nemohl sebrat či omezit tak jako kapitál 

ekonomický.
48

 Je-li kulturní kapitál výslednicí habitusů, je 

vysokoškolský profesor, byť vykonávající dělnické povolání, odlišný 

od svých kolegů „pravých“ dělníků a svým jednáním ony odlišnosti, 

diference zároveň vytváří.   

Existence habitusů, které mají jiţ ze své podstaty dvě stránky 

mince, zapříčiňují, ţe se různé činnosti, jednání a třeba také statky 

stávají symbolickými, ustanovují symbolické struktury. „Diference 

spjaté s různými pozicemi, to jest se statky, praktickými činnostmi a 

hlavně chováním, fungují v kaţdé společnosti jako diference ustavující 

symbolické systémy, jako celek fonémat určitého jazyka či celek 

distinktivních rysů a diferencujících odchylek zakládajících určitý 

mytický systém, to jest jako distinktivní znaky;“
49

   

3.1.2 Třídní společnost?  

Jedinci nebo skupiny se pohybují v daném sociálním prostoru. 

Jejich prostor bývá zpravidla vymezen jejich celkovým kapitálem, to 

znamená kombinací ekonomického a kulturního. Sociální prostor 

„otvírá moţnost ustavit teoretické třídy. A to třídy pokud moţno 

homogenní a ze dvou hlavních hledisek, z hlediska praktických 

činností a z hlediska vlastností z nich plynoucích.“
50

 Bourdieu dále 

hovoří o tématu, kdy lidé v sociálním prostoru k sobě blízcí, mají 

k sobě blízko i v osobním ţivotě, protoţe mají podobné zájmy, sdílejí 

podobné problémy atd. Naopak lidé, jejichţ sociální prostory jsou 
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vzájemně různé, nemají za prvé mnoho příleţitostí se vůbec setkat a 

za druhé si hůře rozumí. Tato neshoda je přímo úměrným opakem 

prvého případu. Tak tvoří lidé ony teoretické třídy. Bourdieu ovšem 

upozorňuje: „To však neznamená, ţe tvoří třídu v Marxově smyslu 

slova, totiţ skupinu zmobilizovanou za společnými cíli a zvláště proti 

jiné třídě“
51

 byť si je sám vědom, ţe takto ustavené třídy mají k těm 

Marxovým blíţe neţ ostatní dělení společnosti např. podle pohlaví 

nebo etnika.
52

 Zde Bourdieu oponuje Marxovi. Rozpor je mezi třídou 

teoretickou a třídou „skutečnou“. Problém se jeví tak, ţe třída 

teoretická nám naznačuje, jak a v čem k sobě mají někteří jedinci či 

některé skupiny blízko a v čem jsou si podobní tak, jak uvádí 

Bourdieu. Ovšem Bourdieu napadá Marxe: „Od třídy na papíře 

k třídě „skutečné“ lze přejít jen za cenu mobilizující politické práce: 

„skutečná třída“, pokud kdy nějaká „skutečně“ existovala, je třída 

vţdycky jen zrealizovaná, zmobilizovaná – jakoţto vyústění čistě 

symbolického (a politického) třídního boje – , aby se prosadilo určité 

pojetí sociálního světa, nebo spíš určitý způsob, jak ho v představě i ve 

skutečnosti ustavit a jak ustavit třídy, podle nichţ by dostal podobu.“
53

 

Aplikace Bourdieuho teorie na společnost se zdá být zcela přirozená. 

Zásadní je i argument proti Marxově třídě, která jiţ ze své podstaty 

přirozená být nemůţe, protoţe je vţdy politicky zmobilizovaná a 

uměle vytvářená či vydrţovaná. Systém vytváření tříd podle 

Bourdieuho lze aplikovat na Československo v období normalizace 

ještě z dalšího důvodu. Jako jasný příklad lze opět uvést a dále 

rozvinout jiţ zmíněný příklad situace vysokoškolského profesora 

vykonávajícího dělnické povolání. Jeho kulturní kapitál je odlišný od 

kapitálu jeho spolupracovníků, díky tomu mezi nimi existují a 

vytvářejí se odlišnosti. Kdo je mu však blízký? Například jeho bývalí 
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kolegové a nebo obecně lidé s podobným vzděláním, se kterými se 

ovšem nestýká na pracovišti, ale jiţ jen soukromě. Výchovu ani 

vzdělání nelze sebrat ani změnit tak snadno, jako zbavit jedince 

povolání a přidělit mu povolání zcela odlišné. Habitusy vytvářející 

kulturní kapitál jsou jiţ ze své podstaty trvalejšího charakteru neţ 

hmotné statky či příjem vytvářející ekonomický kapitál. Na druhé 

straně můţe být příkladem jakýkoli člověk bez patřičného vzdělání, 

který se do vysokých pozic dostal například díky značné politické 

loajalitě. Jeho pracovní pozice a následně nově vznikající ekonomický 

kapitál bude naprosto neúměrný jeho habitusům a celkovému kapitálu 

kulturnímu.  

3.1.3 Třetí kapitál 

„Sociální prostor je tedy třeba vidět jako strukturu 

diferencovaných postavení, z nichţ kaţdé je definováno místem, které 

zaujímá v rozdělení určitého druhu kapitálu. Společenské třídy jsou 

podle této logiky pouze třídy logické, stanovené teoreticky a takříkajíc 

na papíře  vymezením určitého relativně homogenního celku aktérů 

zaujímajících v sociálním prostoru totoţné postavení; a třídy 

zmobilizované, jednající třídy v marxistickém smyslu, se z nich mohou 

stát jedině politickou prací, která je zbuduje či udělá a jejíţ úspěšnost 

můţe mít v příslušnosti k jedné a téţe sociologické třídě příhodnou 

půdu, ale nikterak tím není předem dána.“
54

  

Jenţe pro charakterizování, zkoumání a také pochopení 

československé socialistické společnosti 70. a 80. let je rozloţení 

sociálního prostoru na kapitál ekonomický a kulturní nedostatečné. 

Egalitářský reţim se snaţil potírat či alespoň nevidět diference mezi 

jedinci (samozřejmě vyjma určitých skupin privilegovaných a nebo 

skupin zavrhovaných jako byli např. disidenti). Tomu odpovídala 
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v zásadě vyváţená rovnost platů v různých typech zaměstnání, kdy si 

vydělal stejné peníze člověk vykonávající dělnické povolání a třeba 

člověk pracující v administrativě. Přesto však neexistovala ideální 

rovnost (zcela beztřídní společnost, jakou si přejí marxisté) a mezi 

jedinci či rodinami ve společnosti existovaly zřetelné rozdíly – 

distinkce. V socialistickém uspořádání společnosti se objevuje v rámci 

sociálního prostru místo pro nový druh kapitálu. Je to tzv. sociální 

kapitál. „Sociální kapitál politického typu, získávaný přes odborové a 

stranické aparáty a předávaný sítí rodinných vztahů, vede ke vzniku 

skutečných politických dynastií. K nejkrajnější mezi v této tendenci 

soukromě si přivlastňovat veřejné majetky a sluţby dospěly sovětské 

reţimy.“
55

 Bourdieu nahlíţí na sociální kapitál zejména z politického 

pohledu. Nicméně pro účely mé práce je třeba nahlíţet jej spíše 

z pohledu společenského. Vnímat jeho strukturu jako produkt 

společenských vztahů – za prvé jako sítě známých, kolegů na 

pracovišti nebo jen vzdáleně z oboru a za druhé jako sítě rodinných 

vztahů, ať jiţ v rámci rodiny nukleární nebo zejména rodiny rozšířené. 

To vše je třeba vnímat nejprve jako obecnou strukturu s veškerými 

zákonitostmi sobě vlastními a následně ji aplikovat v prostředí 

terciárního sektoru.   

3.1.4 Jednání v sociálním prostoru  

Pro pochopení sociálního kapitálu je třeba si uvědomit, ţe 

jedinci v sociálním prostoru jednají a nechovají se jako nějaké 

mechanické částice. Vytváření klientelistické sítě známých, 

bezhotovostního trhu a jiných podobně strukturovaných zvyků 

příznačných pro období normalizace nejsou nějakým druhem 

instinktivního přizpůsobení se podmínkám, nýbrţ lidským zcela 

cíleným jednáním, které není právě za daných podmínek náhodné. 
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Filosof Jan Sokol definuje pojem jednání následovně: „Skutečné 

lidské jednání se vyznačuje hlavně tím, ţe není pouhou reakcí na 

nějaký podnět, nýbrţ něčím víc. Jednající člověk vyuţívá své 

schopnosti zaujmout vůči podnětu svůj odstup: nejdříve vyhodnotí 

situaci, uváţí nebo vymyslí moţnosti a pak se pro některou z nich 

rozhodne… Řekli jsme, ţe jednání je víc neţ jen reakce. Je víc 

především proto, ţe sleduje nějaký cíl – cíl, který je můj, nikoli 

vynucený okolnostmi. Schopnost nacházet, hodnotit a vytrvale 

sledovat nějaké více méně vzdálené cíle, které nejsou na dosah ruky, 

které nemám přímo před očima – jedním slovem cílevědomost – je 

také jedním z významných rysů člověka a jeho jednání.“
56

 To je velmi 

důleţité sdělení a vede k podstatné (byť snadno přehlédnutelné) 

odlišnosti a pomáhá odpovědět na otázku, do jaké míry mohl reţim za 

rozmach šedé ekonomiky. Je třeba zopakovat, ţe komunistický reţim 

byl tou autoritou, která nastolovala svým občanům podmínky 

ovlivňující kaţdodennost v kaţdém jejím ohledu (viz historická část 

práce). Dokonce podmínky pro většinu populace stejné, přičemţ ona 

stejnost neznamená mnoho výhod, ale skrývá v sobě úmornou 

neměnnost a omezené moţnosti oficiální sociální mobility v rámci 

společenských tříd. Nicméně na druhé straně to byli českoslovenští 

občané, kteří na dané podmínky reagovali právě tímto způsobem: stáli 

za rozmachem šedé ekonomiky a naprosto cíleně budovali její 

struktury, které se v průběhu času staly běţnou normou. Velmi 

podobný pohled na věc jako Sokol má i Bourdieu. Podle něj se jedinec 

řídí tzv. praktickým rozumem. Lidé mají své ţebříčky hodnot, jsou 

schopni roztřídit ţitý svět, orientovat se v něm a navíc určovat své 

priority. „Tímto praktickým smyslem pro to, co je třeba v dané situaci 

udělat – ve sportu se tomu říká cit pro hru, umění předvídat další 
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vývoj hry, jak je potenciálně obsaţen v jejím momentálním stavu – je 

právě habitus.“
57

 Člověk je tak schopen se rozhodnout, jak např. 

zúročit svůj ekonomický kapitál či kulturní kapitál v investici do 

vzdělání, např. správného výběru školy a pak také dobře investovat 

svůj sociální kapitál, aby si mohl ve společnosti, která nezajišťuje 

rovné podmínky pro všechny, zajistit, po čem touţí.  

3.2 Teorie a rozhovory 

 „Ţivot uspořádaný jako příběh se odvíjí podle určitého 

chronologického a zároveň logického řádu od začátku – prvopočátku 

ve smyslu zahájení, prvního vykročení, ale také principu, zdůvodnění, 

prvotní příčiny – ke konci, který je i cílem, dovršením (telos). Příběh, 

ať uţ biografický nebo autobiografický – například kdyţ se někdo 

nechá někým „zpovídat“ – nabízí události, které aniţ se vţdy odvíjejí 

chronologicky (kaţdý, kdo někdy sbíral ţivotní příběhy, ví, ţe nit 

přísně kalendářního sledu se zpovídaným soustavně ztrácí), mají sklon 

či snahu skládat se v sekvence uspořádané podle srozumitelných 

vztahů.“
58

 Ţivotopisné vyprávění či interview nám tak vysvětlují 

logiku vztahů v sociálním prostoru; také díky nim je moţné pochopit 

chování jedinců nebo skupin. Snaţím se pochopit a vysvětlit jednání 

jedinců v době tzv. normalizace v Československu na poli sluţeb a 

obchodu. Z rozhovorů s tehdejšími aktéry se snaţím zjistit, jak se jim 

podařilo svým jednáním takovou strukturu vytvořit, případně jak se 

jim dařilo se takové struktuře přizpůsobit a jak se v jejím rámci 

dokázali pohybovat. Dále bych se z rozhovorů rád dozvěděl, jakým 

způsobem si lidé vytvářeli nové společenské vazby a jak jich dokázali 

vyuţívat. To vše se pokusím interpretovat v praktické části práce.  
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3.2.1 Teorie a výběr narátorů  

Bourdieu upozorňuje na nebezpečí, kdy člověk přemýšlí o státu, 

ale neuvědomuje si skutečnost, ţe on sám je jakýmsi jeho produktem. 

Kromě rodiny totiţ vychovává mladého člověka také stát, a to 

prostřednictvím školy. Škola je zpravidla státní organizace (v období 

komunistické vlády tomu ani jinak být nemohlo) a vstupem do školy 

se mladý člověk stává součástí státu; je vychováván a vzděláván tak, 

jak to předepisují školní osnovy, které určuje stát. Do výzkumné části 

své práce jsem vybíral narátory podle dvou základních podmínek: 

jednak, aby v období normalizace 70. a 80. let pracovali v terciárním 

sektoru, tedy ve sluţbách, a jednak, aby byli narozeni nejpozději 

v roce 1960. První kritérium je pochopitelně naprosto stěţejní a druhé 

kritérium zaručuje splnění dvou podstatných skutečností. Za prvé je 

splněna potřeba, aby byli narátoři ve zkoumaném období 

v produktivním věku a chodili do zaměstnání. Uvaţujeme-li, ţe školní 

docházka potřebná pro práci ve sluţbách končila ve zkoumaném 

období kolem 18 – 20 roku jedince, je zaručeno, ţe lidé narozeni před 

rokem 1960 nejpozději na počátku 80. let nastupovali do práce. U 

případných mladších narátorů by se tato jistota zmenšovala aţ do 

chvíle, kdy by začali pracovat aţ po roce 1989. Pak by jejich 

příspěvek zcela ztratil význam ve vztahu k tématu mé práce. A za 

druhé lidé narozeni před rokem 1960 s velkou pravděpodobností 

chodili do školy v období komunistického reţimu; to znamená, ţe byli 

vychovávání podle jeho potřeb a školní výchovou byli do určité míry 

ovlivněni. Spodní hranici data narození při výběru narátorů jsem 

neurčil přesně. Uvaţovaným návrhem byl rok 1942. To by znamenalo, 

ţe lidé narození v tomto roce nastupovali do školy do první třídy 

v roce 1948, tedy po komunistickém převratu a jejich výchova by se 

jiţ nesla v duchu nového reţimu. Nakonec jsem se však rozhodl 

spodní hranici věku narátorů neurčit přesně. Lidé, kteří se narodili 
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před rokem 1942 neproţili celou svou školní docházku v období 

komunismu, nicméně zase školu dříve ukončili a dříve se dostali do 

pracovního ţivota v komunistickém prostředí a reţim je 

prostřednictvím propagandy také „vychovával“. Byť byla propaganda 

mírně odlišná ve škole a jinak například v továrně, její cíl byl 

jednotný. Důleţitým mezníkem při výběru narátorů je tedy jedině 

horní hranice narození, kterou je rok 1960. Spodní hranice není 

zdaleka tak důleţitá, nicméně povaţuji za vhodné zde zmínit, proč 

jsem se rozhodl ji pevně nestanovit.  

Je tak moţné tvrdit, ţe ve zkoumaném období se lidé pohybovali 

v rámci sociálního prostoru, který byl státem vytvořen a pro který byli 

zároveň státem vychováni. Kromě pojmu fyzické násilí uvádí 

Bourdieu
59

 ještě termín symbolické násilí: „Symbolické násilí můţe 

stát uplatňovat proto, ţe se – ve formě specifických struktur a 

mechanismů – ztělesňuje zároveň v objektivitě i – ve formě struktur 

mentálních, schémat vnímání a myšlení – v „subjektivitě“, nebo 

řekněme v myslích. Protoţe ustavená instituce je vyústěním procesu, 

který ji ustavuje současně ve strukturách sociálních i strukturách 

mentálních, zapomínáme, ţe vzešla z dlouhé řady ustavujících aktů, a 

jeví se nám jako něco zcela přirozeného.“
60

 Bourdieu říká, ţe stát je 

drţitelem meta-kapitálu, neboli kapitálu státního. Tedy nejde o 

kapitál, kterého by mohl nabýt jedinec či nějaká společenská skupina. 

To uţ ale zcela neplatí o jeho dílčích částech. Státní kapitál je 

výsledným součtem několika druhů kapitálů, jde např. o kapitál 

kulturní, symbolický, informační, ekonomický atd.
61

 Tak vzniká 

prostor, který je dle mého mínění moţné nazvat třecí plochou, na které 
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dochází ke střetům o moc mezi státem a drţiteli jednotlivých kapitálů. 

Bourdieu hovoří o poli moci.
62

  

Zkoumané období normalizace a lidi pracující v terciárním 

sektoru tedy mohu definovat následovně: je to období, kdy zkoumaní 

narátoři ţili v daném prostředí – státě (ČSSR), kdy byli státem 

vychováni (jsou narozeni před rokem 1960) a ţili v prostředí, který ten 

samý stát/reţim vytvořil a pro své občany jasně a pevně vymezil 

hranice moţného. Ony hranice (včetně těch skutečných, vyznačených 

ostnatým drátem) omezují svobodu občanů. Zároveň je ale v mnohém 

spojují. Vystavují je totiţ kaţdodenní zkušenosti, se kterou se musí 

potýkat naprosto všichni a která je jim – a to i přes rozdílnost mezi 

jedinci a skupinami – všem společná. Podle nastavených pravidel 

(neboli na základě moci dané výše uvedeným státním kapitálem) jsou 

občanům velmi blízká společná měřítka třídění, ustavování sociálních 

norem a forem atd.  
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4 EMPIRICKÁ ČÁST  

V této praktické části práce se budu věnovat vyloţení 

metodologického postupu při sběru pramenného materiálu a jeho 

následné analýze a interpretaci. Na počátku této druhé části práce bych 

jen rád znovu připomenul, ţe jde o výzkum kvalitativní. Tedy o 

výzkum, který si ze své podstaty nenárokuje zobecňovat zkušenosti 

několika málo narátorů ani se nijak nepokouší kvantifikovat data 

získaná v rozhovorech. Naopak kvalitativní výzkum se jiţ ze své 

definice snaţí pochopit a interpretovat sociální realitu.
63

 V teoretické 

části práce jsem se snaţil vysvětlit výchozí teorii jednání, která slouţí 

jako základ části praktické. Definoval a vymezil jsem čas, prostor a 

podmínky, do kterých je můj výzkum umístěn. V rámci teoretické 

části jsem se pokusil vystihnout nejvýznamnější okolnosti nutné 

k pochopení praktické části, v níţ by se jiţ mělo dostat prostoru jen 

jeho metodickému provedení a následné analýze a interpretaci, 

přičemţ veškeré doplňující okolnosti vysvětlující dobové pozadí jsou 

jiţ ozřejmeny.  

Výsledkem kvalitativního zkoumání na základě induktivního 

přístupu můţe být přinesení nových hypotéz.
64

 Nakonec jsem se 

ovšem rozhodl ustoupit od pouţívání slova hypotéza a nahradil jsem 

je slovem propozice (viz níţe). A to zejména díky jaksi silnému znění 

slova hypotéza a pak také proto, ţe mým účelem není ani objevení 

nové hypotézy či snad dokonce společenské teorie, ale snaha 

proniknout do spletitého systému vztahů a pokusu zjistit, existují-li 

příznačná pravidla nebo jiné charakteristické zákonitosti v rámci 

definované sociální reality.    
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4.1 Sběr dat  

Pro sběr dat jsem vyuţil metody orální historie. 

„Bezprostředním cílem konkrétní práce v orální historii je uskutečnění 

(získání) rozhovoru, který rozšiřuje naše poznání o určité historické 

události (období), o proţitku, aktivitě a postojích toho, kdo rozhovor 

poskytuje, k této události (období), nebo přináší obraz celého jeho 

dosavadního ţivota v kontextu jeho osobních i společenských vztahů, 

významných historických událostí i kaţdodenního ţivota.“
65

 Vyuţití 

orální historie povaţuji vzhledem k tématu a zaměření své práce za 

nejvhodnější, a to z několika následujících důvodů. Orální historie 

v tomto případě umoţňuje rozšíření poznání bezhotovostního trhu, 

podpultového zboţí a následné sítě protisluţeb z pohledu jejich 

aktivních tvůrců. Existuje řada publikací, které popisují systém 

bezhotovostního trhu.
66

 Já jsem se však chtěl pokusit o popsání tohoto 

systému jaksi zevnitř. Proto jsem natočil rozhovory s pracovníky ve 

sluţbách, s lidmi, kteří měli ke zboţí nejlepší přístup a mohli s ním 

nakládat nestandardně. Jde přece o téma, u nějţ je míra dosaţeného 

poznání závislá na zkušenostech pamětníků. Na zkušenostech, které 

nelze vyčíst v oficiálních zprávách ani v archivních záznamech. Zde je 

tedy dle mého názoru vyuţití orální historie nad míru přínosnou 

metodou, protoţe spoluutváří celkový obraz historického poznání.  

Základní metodou sběru dat je natočení rozhovoru 

s pamětníkem. Orální historie nejčastěji vyuţívá buď tzv. 

ţivotopisného vyprávění a nebo interview. Vzhledem k povaze tématu 

jsem se rozhodl pro druhý způsob a s pamětníky jsem točil rozhovory 

formou interview. Interview se „zpravidla váţe k určité historické 
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události, jiţ dotazovaný proţil, v níţ vystupoval v určitém postavení a 

společenské roli a na níţ si v jejím průběhu vytvářel (a později 

dotvářel či korigoval) jistý názor a postoj.“
67

 Práce v prodejnách sice 

není ţádnou historickou událostí. Nicméně na základě charakteristiky 

doby (viz historická část práce) lze tvrdit, ţe ačkoli zkoumané období 

nabývá rozsahu téměř dvaceti let, nenabývá temporálního charakteru. 

Jinými slovy jde o období, které nepodléhá v rámci časovosti 

ţádnému vývoji, ţádným výrazným systémovým změnám na poli 

sluţeb. Společenské mechanismy obchodování s podpultovým zboţím 

jsou v průběhu období normalizace neměnné. To dokládají 

v rozhovorech sami pamětníci, kdy vyjma příkladů technického 

pokroku neuváděli ţádné změny, které by přinášely potřebu 

typologického rozdělení na kratší časové úseky v rámci zkoumaného 

časového období. 

Forma interview ovšem nebyla striktní a neomezil jsem se jen 

na práci ve sluţbách. Částečně jsem pouţil kus formy ţivotopisného 

vyprávění. Rozhovory jsem začínal dotazy, které směřovaly k období 

mládí narátora a období studií. Takové úvodní informace měly hned 

dvojí vyuţití. Za prvé čistě praktické, kdy se narátor jaksi dostal do 

své „role“, uvolnil se a rozhovor začal poměrně klidně a spontánně. A 

za druhé proto, ţe v návaznosti na teoretickou část bylo důleţité zjistit 

alespoň stručné informace o narátorově mládí a studiu ve vztahu ke 

kulturnímu kapitálu, jehoţ je důleţitou součástí je právě výchova a 

vzdělání. Díky této propojenosti s výchozí teorií jednání jsem později 

mohl lépe analyzovat a interpretovat některé postoje narátorů a 

pochopit jejich rozhodování a řešení daných situací.   
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4.1.1 Hranice a překáţky 

Ještě je třeba říci několik poznatků a úprav, ke kterým mě 

dovedl samotný výzkum a kdy jsem se musel odchýlit od standardního 

postupu metodologie orální historie. Zde předesílám, ţe jakékoli 

změny byly reakcí na specifika tématu a v rámci terénního výzkumu 

se jevily jako nezbytné. První a nejzásadnější odchylkou bylo, ţe jsem 

s kaţdým narátorem točil vţdy jen jeden rozhovor namísto obvyklých 

dvou.
68

 K takovému postupu jsem byl jaksi „donucen“ hned 

z několika důvodů. Nejzásadnější překáţkou pro mě byla na první 

pohled překvapivá citlivost tématu z pohledu narátorů. Ačkoli se mi 

nejprve zdálo, ţe jde o téma všední a nenucené, narátoři měli názor 

zcela opačný. Většina povaţovala téma za citlivé. Do jisté míry zde 

mohl hrát roli i stud za své činy, kdy narátoři nechtěli sdělit své 

zkušenosti s podpultovým zboţím a jeho distribucí.
69

 Druhou 

překáţkou byla obezřetnost vůči vyprávění, které se vztahuje k éře 

komunistické totality. Narátoři se celkově obávali a při domlouvání 

rozhovorů se ptali, zdali budu chtít slyšet kritiku tehdejšího reţimu 

(coţ jsem pochopitelně s odkazem na významnost jejich osobního 

postoje a zkušenosti negoval). Smyslu takových dotazů nerozumím 

zcela jednoznačně a zároveň nepovaţuji za důleţité pouštět se zde do 

jeho interpretace, protoţe by to přesahovalo rámec práce. Jejich 

zodpovězení či snad překonání povaţuji za součást celkového 

vyvinutého úsilí potřebného k získání narátora a provedení samotného 

rozhovoru. V důsledku těchto překáţek mi tedy nezbylo nic jiného, 

neţ se spokojit alespoň s jedním rozhovorem, protoţe moţnost 

druhého rozhovoru se ať jiţ výslovně či nevýslovně jevila jako 

naprosto nemoţná. Situaci jsem se proto přizpůsobil a v průběhu 
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rozhovorů jsem si zapisoval poznámky s moţnými otázkami. 

Rozhovor jsem buď rozdělil na dvě části, vypnul jsem nahrávací 

zařízení, udělal přestávku a k otázkám se vrátil v druhé části a nebo 

jsem se k nim jednoduše vrátil na konci rozhovoru. A to v případě, 

kdy byl rozhovor časově kratší a nebo bylo vyprávění narátora natolik 

jasné, ţe nebylo přestávky třeba. V naprosté většině případů jsem si 

při analýze uvědomil, ţe by druhý rozhovor nebyl potřebný. Aţ na 

výjimky tedy neshledávám volbu nahrát pouze jeden rozhovor za 

nedostatečnou, nicméně je třeba zde tento postup ozřejmit.  

Další překáţkou, kterou bylo třeba při vedení rozhovorů 

překonat, byla častá nedůvěra daná dle mého přesvědčení věkovým 

rozdílem mezi mnou a narátorem.
70

 Taková překáţka se objevovala 

jen u lidí, kteří nebyli např. rodinnými známými. A tak bylo třeba 

pracovat v průběhu domlouvání a následně při vedení rozhovoru na 

získání důvěry.  

Ještě jednou se vrátím k problematice citlivosti tématu. Narátoři 

projevovali obavy, jak bude s jejich výpovědí naloţeno a často kladli 

otázku, do jaké míry bude rozhovor veřejný či nikoli. Často se 

zdráhali podepsat informovaný souhlas o poskytnutí rozhovoru, 

protoţe se obávali uvedení svého jména na archu s informovaným 

souhlasem. Následně jsem je musel ubezpečit, ţe v rámci přepisu 

rozhovoru uvedu jen iniciály jejich jmen. Zde je zajímavá jejich 

osobní interpretace vlastní zdrţenlivosti. Často tvrdili, ţe nejsou 

opatrní jen kvůli sobě, ale také kvůli mně. A tázali se, jestli mi nehrozí 

za zveřejnění rozhovoru nějaký postih, např. ve škole. Z takových 

obav vyplývá jedna věc. Sami povaţovali některé své činy za 

problematické. Jde o činy konané v době, kdy (jak ukázaly rozhovory 

a nebo třeba historická část práce) byla společnost atomizována na 

„my“ a „oni“. Na známé, kterým je moţné důvěřovat a na ty ostatní, u 
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nichţ je sdělení jakékoli nevšední informace risk. Např. paní S.Ţ. mě 

uprostřed svého vyprávění donutila vypnout diktafon, aby mohla 

pokračovat v příběhu, jehoţ součástí byl popis situace, kdy do 

obchodu přišla skupina tehdejších disidentů, kteří se jí zdáli opilí, a 

tak se jich předem zeptala, jestli mají peníze na zaplacení. Zde jsem si 

uvědomil rozdíl věku mezi mnou a narátorkou a rozdíly pojetí ţitého 

světa, protoţe jsem neviděl ţádný důvod pro vypnutí diktafonu. 

Nicméně z pohledu narátorky šlo o velmi citlivé sdělení. Kromě 

generačního rozdílu ilustruje taková situace jistou zakořeněnost 

narátorky v určitých společenských strukturách a mechanismech. Ve 

společenských strukturách, kde je silně oddělen veřejný a soukromý 

prostor a je třeba dbát na dodrţování dělící hranice. Překročení takové 

hranice můţe přivodit nepříjemné společenské dopady. Narátorka 

takové riziko vnímá i dnes, a proto byla při rozhovoru velmi ostraţitá.  

4.2 Analýza a interpretace  

Jako analytickou strategii jsem se rozhodl vyuţít tzv. 

zakotvenou teorii (grounded theory). „Zakotvená teorie je návrhem 

hledání specifické ´substantivní´ teorie, která se týká jistým způsobem 

vymezené populace, prostředí nebo doby.“
71

 Vzhledem k povaze mé 

práce shledávám vyuţití zakotvené teorie za nejvhodnější přístup 

k analýze. Splňuji totiţ uvedené podmínky. Jasně jsem definoval 

zkoumaný vzorek populace – pracovníky ve sluţbách se stanovenou 

horní hranicí narození. A dále jsem také definoval prostředí a dobu, ve 

kterých se zkoumaný vzorek společnosti pohybuje – Československo 

v období normalizace, vymezené jako určitý časoprostor zejména ze 

společensko – politického úhlu pohledu.    
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Při konkrétní analýze jsem postupoval následovně. Zvolil jsem 

si způsob, kdy se data třídí, zjednodušují a postupně se vytříbí 

v oddělená a jasně vymezená témata. Celý tento analytický proces 

jsem provedl metodou tzv. kódování.
72

 Vytvořil jsem tři základní 

sloţky zakotvené teorie a to nejprve obecné koncepty, poté kategorie a 

nakonec propozice.
73

 Tyto tři sloţky jsem mohl vytvořit právě díky 

zmíněnému kódování. Nejprve jsem si přepsané rozhovory barevně 

označil do tematicky podobných konceptů, později jsem díky 

dopisování poznámek a vpisování systematicky daných značek/kódů 

vytvořil kategorie a propozice. Rád bych zde ještě předeslal, ţe jsem 

se na všech úrovních analýzy snaţil komplexně postihnout nejen 

samotný obsah rozhovoru a s ním spojená fakta či např. společenské 

normy atp., ale zejména osobní postoje a motivace narátora.
74

  

Výchozím předmětem analýzy byly přepisy rozhovorů. Vytvořil 

jsem sedm druhů obecných tématických konceptů,
75

 díky kterým bylo 

moţné jednotlivé rozhovory takto logicky roztřídit. Barevně jsem 

označoval text a kaţdá barva vţdy připadala danému tématu. 

K vytváření konceptů je ještě třeba říci, ţe jsem neurčil sedm 

tématických názvů jaksi hned na první pokus. Vytvoření první úrovně 

zakotvené analýzy neboli upevnění výchozích bodů se nakonec 

logicky ukázalo jako jeden z nejdůleţitějších prvků a postupů v rámci 

celé analýzy. A to pochopitelně proto, ţe jde o základ, na kterém stojí 

další kategorie, tvrzení a závěry. Vznik konceptů byl tedy postupný 

proces, který započal čtením jednotlivých rozhovorů a abstraktním 

přemýšlením o společných prvcích. Tak se počaly vynořovat první 
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koncepty. Ovšem s dalším čtením a postupným tříděním se počaly 

objevovat koncepty nové a ty se vůči těm stávajícím kvalitativně 

vymezovaly. Počet se zastavil na čísle sedm proto, ţe se přestaly 

objevovat koncepty nové. 

Posléze jsem data roztříděná na koncepty začal uspořádávat do 

konkrétnějších kategorií, které by odpovídaly výzkumným otázkám, 

jak vznikaly společenské vztahy na poli sluţeb, díky nimţ si lidé 

vytvářeli okruhy svých známých a se kterými pak směňovali buď 

nedostatkové zboţí a nebo jen obecně protisluţby. Díky postupnému 

porovnávání konceptualizovaných témat mezi sebou a zároveň hledání 

společných prvků v rámci jednotlivých konceptů napříč přepisy 

rozhovorů – tzv. vzorkování
76

 – se postupně vytříbily tři kategorie. Tři 

kategorie typizující moţnost vzniku společenských vztahů.  

A v konečné fázi jsem se věnoval vytváření podrobnějších 

propozic.„Třetím prvkem zakotvené teorie jsou propozice, které 

formulují zobecněné vztahy mezi kategoriemi a koncepty a mezi 

kategoriemi.“
77

 V konkrétní praxi to znamená, ţe jsem se snaţil 

popsat fungování směnného obchodu a bezhotovostního trhu v rámci 

sluţeb. A to na základě další a další práce – porovnávání a vzorkování 

– s vytvořenými koncepty a kategoriemi. Tuto poslední část jsem 

v rámci interpretačního výkladu pro přehlednost opět třídil na 

jednotlivá témata jako např. podpultové zboţí a ekonomické 

obohacování, či práce ve sluţbách a navyšování sociálního kapitálu 

atp. Tyto konečné propozice poskytují několik úhlů pohledu na celou 

problematiku. Rozloţil jsem celek, změť informací na jednotlivé díly 

za účelem zpřehlednění. Rozloţil jsem celek proto, aby bylo moţné 

jednotlivé díly ve své syrovosti jednoduše popsat, pochopit a nechat je 
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opět spojit se v jeden celek porozumění tématice. Konečná 

interpretace se opět úzce spojuje s výchozí Bourdieuho teorií a 

potvrzuje tak souslednost a integritu práce.  

4.3 Vytváření sociálních sítí a okruhů 

známých  

V této části práce se pokusím popsat, jak vznikaly společenské 

vztahy, na jejichţ základě si lidé pracující ve sluţbách vytvářeli sítě 

svých známých a důvěrných osob. Takové vztahy fungovaly 

recipročně. Člověk pracující ve sluţbách měl totiţ přístup k cenné 

komoditě – k nedostatkovému zboţí a nebo jakkoli jinak hodnotnému 

zboţí, které byl schopen svým známým zpřístupnit. Pojmem 

nedostatkové zboţí mám na mysli poměrně širokou škálu zahrnující 

nejen ten typ zboţí, kterého byl opravdu nedostatek a jeho mnoţství 

na trhu nemohlo uspokojit poptávku veřejnosti, jako např. jízdní kola, 

ale také zboţí, které se v obchodech prodávalo, ale neobjevovalo se 

kaţdý den, bylo ţádané, a tak na něj lidé stáli fronty – např. exotické 

ovoce. Pro lidi pracující ve sluţbách plynuly z takového 

zpřístupňování zboţí pro početně omezený okruh známých četné 

výhody ve formě protisluţeb. Mohlo by se zdát, ţe onou protisluţbou 

byly zejména peníze. Ale jak říká Ivo Moţný,
78

 peníze nebyly 

v období normalizace nejzásadnějším prostředkem k obstarávání zboţí 

či sluţeb v obecném slova smyslu. Onou protisluţbou bylo naopak 

zpřístupnění takové věci, druhu zboţí či sluţby, kterou mohla 

zprostředkovat druhá strana, tedy onen známý nebo rodinný 

příslušník.  
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Nyní se pokusím charakterizovat tři typologické kategorie 

známých osob. Kaţdá kategorie je příznačná vytvářením vztahů – kde 

a jak docházelo k seznámení a navázání kontaktu, kdy se z běţného 

zákazníka stal onen známý, dále formou protisluţeb a mírou vzájemné 

sounáleţitosti a nakonec také formou protisluţby, která je typická 

právě pro danou formu vztahu. Na druhé straně všechny tři kategorie 

mají stejnou vlastnost, a to takovou, ţe se svou existencí podílejí na 

rozdělení společnosti na dvě skupiny lidí. Na lidi, kteří mají ke zboţí 

jakýsi konvenční přístup bez jakýchkoli výhod ba spíše skýtající různá 

úskalí jako čekání ve frontě, závislost nákupu zboţí na pořadí 

v seznamu dalších zákazníků atd. A pak na ty, kteří taková úskalí 

podstupovat nemusí, protoţe je mohou obcházet právě díky své 

známosti s pracovníkem z daného obchodu či instituce. Zajímavé je, 

ţe tato skutečnost společnost nejen rozděluje na dvě výše uvedené 

skupiny, ale zároveň druhá skupina vzájemnou rozdílnost i aktivně 

vytváří a do jisté míry zvětšuje. Mám na mysli logický důsledek stavu 

trhu. Obecná skutečnost prokazuje, ţe trh v reálném socialismu nebyl 

schopen uspokojit poptávku všech občanů. Byl naprosto nepruţný a 

mnoţství výroby bylo předurčeno centrálně řízenou plánovanou 

ekonomikou. To znamená, ţe určité zboţí bylo vyrobeno v daném 

mnoţství pro celou společnost. A ta se diferenciovala na ty, kteří 

k němu měli přístup a nebo jej druhým umoţnili a na ty, kteří byli 

odkázáni na kombinaci vlastního úsilí, vytrvalosti a štěstí, jestli se 

k němu dostanou také a nebo ne. Namísto nesnadného přístupu pro 

všechny se přístup stal pro jedny trvale snadný a pro druhé trvale 

nesnadný na úkor těch prvních.  

Ještě před dělením na kategorie je třeba předeslat důleţité 

upozornění. Ono rozdělení je čistě analytickou záleţitostí usnadňující 

orientaci v tvorbě sociálních vazeb. V ţádném případě nejde o 

kategorie lidí. Navíc u jednotlivců je více neţ pravděpodobné, ţe se ve 

svém ţivotě setkali s více kategoriemi najednou. Jednoduše proto, ţe 
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udrţovali několik vztahů a zde jde jen o analytický popis, jak takové 

vztahy mohly vznikat.  

4.3.1 První kategorie 

První kategorie tvoří okruh známých osob, který se vytvářel na 

půdě mimopracovních institucí. Mnoho zaměstnanců bylo v období 

normalizace členy odborů (ROH), dále mohli působit v mnoha 

různých svazech Národní Fronty – často šlo např. o Svaz ţen a poté 

ještě mohly být členy Národních výborů, dále byla moţnost vztahu 

z akcí typu brigáda socialistické práce a nebo se prostě mohli znát 

z místní organizace KSČ. Veškeré tyto uvedené instituce měly své 

pravidelné schůze, kde se potkávali jejich členové. Výhodu členství 

v dalších institucích mimo svou práci sděluje paní S. Ţ., která 

pracovala od roku 1970 v obchodním domě Včela v Praze na 

Petřinách a zde se vypracovala od pracovnice v zelenině aţ k pozici 

mistrové, vedoucí směny a zástupkyně ředitele obchodního domu. „A 

to jsem byla ještě v různejch těch, já nevím, ROH a takhle. Ale poctivě 

jsem se vypracovala svou poctivou prací, ničím jiným, ţádný jak 

někdo říká, ţe musel bejt ve straně a tohle, já nebyla nikde 

organizovaná;“
79

 (myslí členství v KSČ, pozn. autora). Paní S. Ţ. se 

tedy postupně vypracovávala v rámci obchodního domu a zároveň 

rozšiřovala své sítě kontaktů v orgánech dalších institucí. O vytváření 

kontaktů sama říká: „Byla jsem v různejch těhle těch funkcích, ţe jo, 

v občanským výboru jsem byla. V tom, jak se to jmenuje, teď přesně 

nevím, to byl Svaz spotřebních druţstev, ţe jo. No a vod toho se 

odvíjela Včela, Jednota a všechny tyhlety, ţe jo… Svaz spotřebních 

druţstev, to bylo takový jako malý ministerstvo, kdyţ se to vezme. To 

bylo takový centrum a taky chodili mezi nás, taky pamatuju toho… No 

říkám, jako na úrovni ministra to bylo. A ty vlastně kdyţ viděli… no 
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zkrátka my jsme tady byli jediná prodejna velká tady na Petřinách. 

Manko jsem neměla, hospodařila jsem jim dobře.“
80

 Stala se 

významnou osobou zastupující, jak sama říká, jedinou velkou 

prodejnu na Petřinách. Díky tomu se seznamovala s velkým počtem 

lidí, kteří pracovali ve spotřebním průmyslu. A to zejména díky 

vedení a zásobování podniku. Významnost svého postavení si sama 

velmi dobře uvědomovala a zároveň dbala na osobní zkušenost s lidmi 

a tak cíleně udrţovala vztahy s pracovníky ve skladech, ve vedení 

Včely atd.   

Podobnou zkušenost sděluje i paní D.H, která v 70. letech 

pracovala jako prodavačka v zakázkovém druţstevním obchodě 

MODĚVA. Byla členkou ROH a navíc se kaţdý měsíc účastnila 

schůzek ve skladech, kde se konaly přehlídky a pracovníci měli 

moţnost podílet se na jakési strategii podniku tím, ţe si vybírali 

modely oblečení. Z tohoto úhlu pohledu není podstatné, zdali byl 

obsah schůze hodnotný a nebo šlo jen o jakousi formalitu, jejíţ náplň 

byla zcela bezpředmětná, případně o kombinaci obojího. Důleţité je, 

ţe jde o příleţitost, při které docházelo k navazování nových či 

udrţování dosavadních kontaktů, které by jinak samotná pracovní 

náplň v obchodě nepřinášela. „Jo a to je taky zajímavý. To byly naše 

sklady a vlastně jednou za měsíc jsme měli schůzku. A ty schůzky, jak 

vono se to jmenovalo ty schůzky, prosím tebe? Tam byly přehlídky 

kaţdej měsíc, jednou za čtvrt roku byla velká přehlídka a my jsme 

vybírali i ty modely, který chceme prodávat. Takţe my jsme měli i 

modelový šicí dílny, kde nám vlastně šili modela. My jsme si podle 

těch modelů objednávali velikosti a kolik těch modelů chceme, co 

z toho nechceme a co z toho chceme. To bylo hezký, to byla docela 

taková zajímavá práce, protoţe jsme se tam i jakoby mohli druţit. Jo a 

dali jsme si kafíčko a chlebíčky. Jo a takový to bylo, myslím si, ţe 
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dnešní doba uţ to vůbec nezná.“
81

 Zde je ještě navíc patrný 

nostalgický povzdech po minulé době. Paní D.H. vnímala práci spíše 

jako povinnost a ne jako seberealizaci a tak i v jiných částech 

rozhovoru oceňovala moţnost styku s lidmi, navazování přátelských 

vztahů a z nich plynoucí moţnost je ještě navíc vyuţít ku vlastnímu 

prospěchu. 

4.3.2 Druhá kategorie  

Druhá kategorie sítě vztahů má své kořeny jiţ v období studií. 

Týká se těch pracovníků, kteří vystudovali např. učební obor 

prodavačka. Jejich spoluţáci tak pracovali v jiných obchodech. 

Zpravidla pak šlo o obchody různého zaměření a toho bylo moţné 

vyuţít k vzájemné protisluţbě. Pracovníci a pracovnice se 

seznamovali s prostředím jiţ v období studií, kdy docházeli do 

různých obchodů na praxe. Tím si vytvářeli první kontakty. V tomto 

konkrétním případě bylo samozřejmě výhodnější prostředí menšího 

města, neţ je Praha, kde nebylo takové mnoţství obchodů. To 

dosvědčuje paní J. L. z Českých Budějovic, která vystudovala učiliště 

spadající pod obchodní dům Pramen a ve svém ţivotě včetně 

studijních praxí vystřídala většinu prodejen Pramen v Českých 

Budějovicích. „Takţe to byl učňák v Suchý Rudný u Českých 

Budějovic no a to jsme prodávali po celých Budějicích, kam nás 

poslali, tam jsme prodávali. Třeba i na Rudolfově a i v Kubatovce a 

v Roţnově, a kam nás, kam nás jako rozloţili… Takţe kam nás 

potřebovali, buď jsme byly na samoškách, nebo jsme byly na malejch 

pultovejch prodejnách.“
82

 S některými svými mistry a mistrovými ze 

studentských let se později stala kolegyní.  
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Druhou moţností vyuţití navázaných vztahů z období 

studentských let bylo přátelství či známost se spoluţáky, které se 

později opět dalo snadno vyuţít. „Ten rok po vyučení vlastně, co jsme 

byli. Do kteréhokoli krámu jsem vlezla, tak tam jsem měla známého. 

Spoluţačky no. Takţe jako to byla výhoda, to byla výhoda třebas v 

něčom, kdyţ člověk něco sháněl, ţe taky takhle jako třeba ´jó, máme´. 

To takhle nám holky nechaly, ale jinak já jsem pro sebe nikdy ţádnou 

protekci jako nehledala. A kdyţ takhle třeba jsem přijela do Budějic 

s mamkou mojí, jsme třeba šli něco nakupovat. A to uţ se mnou po tom 

nechtěla jezdit do Budějic, protoţe říkala ´ty znáš všude kaţdýho´. A 

já říkala „ale mami, zase je to výhoda, ţe kdyţ něco sháníš, takţe to 

dostaneme, ne?“ Jo jako třeba svetr ňákej, se mi vo ňom i zdálo.  A já 

pam: ´Mami, mně se vo ňom i zdálo, tak si ho dojdi koupit´. Tak jsem 

přišla a voni ho tam ještě doopravdy měli a já pam: ´No ale já bych 

chtěla ţlutej´. Takţe já jsem dostala ţlutej svetr, i kdyţ nebyl 

vystavenej, tak jsem dostala ţlutej svetr. Takţe to bylo fajn tohle 

takový.“
83

 Zde je výhoda plynoucí ze známosti ze školních let zcela 

patrná. Je zajímavé povšimnout si, jak narátorka uvaţuje o oné výhodě 

získání ţlutého svetru. Upozorňuje, ţe pro sebe nehledala ţádnou 

protekci. Ovšem přesto ţe ji sama nijak aktivně nehledala, ve 

výhodném postavení se ocitala ještě před tím, neţ vlastně vstoupila do 

prodejny. A její šance na získání vytouţeného ţlutého svetru byla 

zcela odlišná od kohokoli jiného, kdo byl odkázán jen na vystavené 

kusy. Zde by se mohla nabízet otázka, jestli by i pro běţného 

zákazníka obsluha v obchodě vyndala svetr ze skladu. Ale taková 

otázka je v zásadě bezpředmětná. A to proto, ţe narátorka takovou 

otázku nemusela řešit. Důleţité totiţ je, jakým způsobem narátorka 

charakterizuje celý průběh. A to naprosto jednoduše slovy „jo, 

máme“. Zde je jasně patrná naprostá samozřejmost procesu vybírání a 
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zakoupení zboţí. A to je zlomové. Takové sdělení totiţ nepřipouští 

spekulaci, ale jen vypovídá o naprosto hladkém průběhu zapříčiněném 

známostí s prodavačkou.  

Velmi obdobnou moţností vyuţití známosti ze školních let je 

pak případ, kdy zaměstnanec v obchodě nebyl vystudovaný v učebním 

oboru prodavače nebo jakémkoli jiném podobném oboru. To dokládá 

např. pan I. H., který vystudoval gymnázium v Praze v Dejvicích, ale 

vzhledem ke svému špatnému kádrovému posudku a z pohledu reţimu 

špatné pověsti rodiny neměl šanci studovat na vysoké škole, a tak 

v roce 1975 nastoupil na pozici prodavače hudebních nástrojů 

v obchodním domě Kotva. V takovém případě je způsob vyuţívání 

známostí odlišný – z pohledu této kategorie jednostranný. Pan I.H. 

neměl z podstaty svého vzdělání známosti mezi prodavači ze 

studentských let. On ovšem z pohledu svých spoluţáků tvořil 

výjimku. Proto ho kontaktovali jeho spoluţáci s prosbou o sehnání 

nedostatkových hudebních nástrojů nebo jejich příslušenství, případně 

se na něj obraceli s prosbou o sehnání jiného zboţí v rámci celého 

obchodního domu.
84

   

4.3.3 Třetí kategorie  

Třetí kategorie vzniku sítě vztahů je vymezena lokálně, a to 

v nejbliţším okolí prodejny. Prodavači se mezi sebou znali v dané 

ulici, na náměstí a nebo třeba na sídlišti. Seznámili se spolu proto, ţe 

k sobě chodili vzájemně nakupovat a pak také díky kolegialitě 

sluţebně starších pracovníků, kteří nového zaměstnance provedli po 

nejbliţších obchodech a tam ho představili. Paní D. H. odpověděla na 

otázku, jak se seznamovala s lidmi v okolí nového pracoviště 

následovně: „No tak ten kdo tam byl předtím, tak ho musel zavést do 

tý společnosti. Takţe ta kolegyně řekla, tak pojď, jdeme. Tak jsme šly 
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a vona mě přestavila ´tak to je moje nová kolegyně´. A tak jsme šly a 

tak jsme se představily. No a takhle to vzniklo… to bylo takový ňáký, 

nad tím ani člověk nepřemejšlel. Prostě to takhle bylo. No nebo jsem 

šla a řekla jsem ´dobrý den, já jsem támhle vodtamtud, neměli byste 

tadyhle to´?“
85

 Na tomto případě jsou patrné obě moţnosti – dotyčná 

byla představena svou sluţebně starší kolegyní a nebo se představila 

sama s oznámením, ţe pracuje poblíţ v obchodě. Zde je zajímavé si 

povšimnout důleţitosti sdělení, kde narátorka poukáţe na skutečnost, 

ţe pracuje v dané lokalitě ve spojení s ţádostí o blíţe neurčené zboţí. 

Jde o spojení, které v sobě přímo nese nabídku oplátky za vyhovění 

poţadavku. Do této kategorie spadají i pracovníci, kteří pracovali v 

obchodních domech. Takovým příkladem můţe být např. i uvedený 

pan I. H. z oddělení hudebních nástrojů v OD Kotva. I kdyţ sem 

nastoupil a nikoho neznal, dobře se seznamoval s novými kolegy např. 

ve společné závodní jídelně. Moţnost seznámení se na základě 

společné zkušenosti pracovníka z daného oddělení je v podstatě stejná 

jako u narátorky D. H. jen s tím rozdílem, ţe ona neuváděla jako 

společné pouto obchodní dům, ale danou lokalitu, kde byly obchody 

svým zaměřením rozprostřeny tak jako v obchodním domě, jen na 

větším území. A dalším rozdílem je pak míra vyuţití nových vztahů 

(viz níţe, kapitola 4.4.2. a 4.4.3.).  

Druhou moţností tohoto lokálního vymezení třetí kategorie je 

vzájemná známost z místa bydliště. Na první pohled by bylo moţné 

hovořit o tradičních sousedských vztazích. Nicméně období 

normalizace je také příznačné masovou výstavbou panelových sídlišť. 

Pro účely této práce lze hovořit i o výstavbě sídlišť z 60. let. Jako 

vhodný příklad lze uvést praţské sídliště Petřiny vystavěné právě na 

počátku 60. let. Většina jeho obyvatel se sem nastěhovala těsně po 

dokončení výstavby a lidé se tak mezi sebou znali. Narozdíl od obřích 
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sídlišť z pozdějších 70. let nejsou Petřiny nijak mamutí zástavbou, a 

proto je určitá vzájemnost poměrně příhodná. Navíc jí hraje do karet, 

ţe místní byty byly přidělovány zejména pracovníkům ve státních 

sluţbách – tzn. v úřadech, armádě, StB atd. Lidé k sobě tak měli 

poměrně blízko, protoţe i jejich profesní zaměření bylo typově 

podobné. Zdejší vztahy a protisluţby tak mohly například vést 

k doporučení k lékařům do blízké Vojenské nemocnice. 

4.4 Směnný obchod 

V minulé části jsem ukázal, jakým způsobem vznikaly sítě 

společenských vztahů a moţnosti, jak si lidé vytvářeli okruhy 

známých osob, se kterými mohli směňovat protisluţby. Nyní se budu 

těmito vztahy zabývat z jiného úhlu pohledu – jak samy o sobě 

fungovaly a jak probíhal směnný obchod. V této části se dostávám ke 

konečné interpretaci – jak předesílám v metodologické části – 

k propozicím. Propozice vycházejí ze tří předešlých kategorií a jsou 

tématicky rozděleny podle druhu přínosu či obohacení.   

Na počátku je třeba ještě jednou zdůraznit, ţe směnný obchod 

probíhal na několika společenských a distribučních úrovních, z nichţ 

se má práce zaměřená na sluţby v obchodech dotýká jen jedné z nich. 

Nicméně pro pořádek a přehlednost v tématu stručně uvedu všechny 

tři úrovně distribuce, jak je vykládá sociolog Ivo Moţný. Zásadní 

sdělení tkví v tom, ţe vyrobené zboţí bylo přerozdělováno ještě dříve, 

neţ se dostalo na prodejní pulty. A tak určitá část daného zboţí, 

kterého by hypoteticky bylo vyrobeno dostatečné mnoţství úměrné 

společenské poptávce, zmizela ještě dříve, neţ se dostala do prodeje. 

Prvotní výběr náleţel lidem, kteří měli ke zboţí přístup jiţ na úrovni 

výroby, respektive ihned po jejím dokončení. Na tuto první úroveň a 

tedy i na jakési právo prvního výběru mohli pomýšlet ti lidé, kteří se 
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pohybovali alespoň na úrovni Krajského výboru KSČ a výše. Dále se 

tento výběr týkal lidí mimo politický aparát, a to vedoucích 

pracovníků podniků a lidí přímo napojených na výrobu.
86

 

Nedostatkové zboţí si zakoupili buď samotní vedoucí pro sebe, a nebo 

je dále distribuovali mezi své známé či rodinu.  

První úroveň této „selekce“ zboţí nebyla ještě nijak masová. O 

to vydatnější ale byla úroveň druhá. Jde o zbylé zboţí, které se sice jiţ 

dostalo do distribuce, ale nedošlo na prodejní pulty, protoţe se s ním 

obchodovalo právě v rámci dlouhého řetězce distribuce. Ivo Moţný 

říká: „Teď uplatňovali pracovníci distribučních sítí svou prioritu 

vybrat si, neţ se otevře prodejna. A bylo jich mnoho: nejprve přišly ke 

slovu velké aparáty ředitelství a skladů a meziskladů a jejich rodiny, a 

pak teprve početná armáda prodavačů se svými rodinami. Ti všichni 

ovšem také ze svých přebytků prodávali a zejména vzájemně si zboţí 

mezi sebou vyměňovali a obchodovali, vyvlastnivše plíţivě formálního 

majitele prodejen, tedy stát.“
87

 Je to právě tato druhá úroveň, kterou 

popisuji ve své práci. Jiţ jsem ukázal, jak se v jejím rámci vytvářely 

sítě vztahů, níţe se budu věnovat jejich formě. Podoba vztahů, jejich 

fungování a průběh směnného obchodu, to je vyuţití sociálního 

kapitálu (viz. teoretická část) v praxi.   

Ještě je ovšem třeba zmínit třetí úroveň, protoţe umocňuje 

vzácnost přístupu k prvním dvěma úrovním. Tu tvořilo to zboţí, které 

prošlo selekcí první a druhé úrovně a které se finálně dostalo na 

oficiální trh. Tedy na pulty obchodů, kde na jedné straně stál prodavač 

a na druhé zákazník a oba se mezi sebou neznali. Ivo Moţný uvádí 

ještě jeden problematický důsledek této trojvrstvé distribuce. Na pulty 

prodejen se dostalo malé mnoţství zboţí, o které byl zájem na první a 
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druhé úrovni a naopak velké mnoţství zboţí, o které takový zájem 

nebyl. Výsledkem bylo, ţe obchody nezely prázdnými regály. Naopak 

mnoţství zboţí pomáhalo zaţehnávat kritiku nedokonalosti systému. 

Nicméně ve společnosti rostla nespokojenost, poněvadţ si lidé 

uvědomovali, ţe někteří ţádané zboţí mají a druzí se k němu 

nemohou dostat a také vědomí, ţe k sehnání takového zboţí nestačí 

jen peníze.
88

 

Má práce je tedy zaměřena převáţně na zmíněnou druhou 

úroveň. Jsou to právě prodavači jako ti, se kterými jsem vedl 

rozhovory a kteří se podíleli na obchodování se zboţím na druhé 

úrovni, jak ji popisuje I. Moţný.
89

 Takoví lidé měli jedinečnou 

moţnost směňovat zboţí a nebo prostě protisluţby v obecném slova 

smyslu na niţších úrovních, a to v prodejnách, na svém pracovišti. 

Zde je samozřejmě třeba rozlišovat škálu moţností, která je dána 

pracovní pozicí v daném obchodě. Jiné moţnosti ke směně a 

obchodování měla například pokladní, jiné vedoucí daného prodejního 

úseku a jiné vedoucí celé prodejny. Ona rozdílnost nespočívá jen 

v nominální hodnotě směny nebo protisluţby, ale je kvalitativně 

odlišná, a proto se takovým odlišnostem budu následně věnovat a 

dokládat je na výpovědích narátorů.  

4.4.1 Ambice a společenské postavení 

Prvním příkladem je paní S. Ţ., která pracovala jako vedoucí 

v prodejně Včela. Jde o případ, kdy si narátorka budovala takovou síť 

vztahů, která jí přinášela společenské uznání, dobrou pracovní pozici a 

moţnost vyţadovat cenné avšak bezhotovostní protisluţby. Velmi 

aktivně se zasazovala o zásobování svého obchodu, o výhody pro sebe 

a své podřízené atd. Sama si vybudovala síť známých osob v 
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potřebných institucích jako byli různí dodavatelé, vedoucí skladů atd. 

A na druhé straně upevnila svou vedoucí úlohu nad svými 

podřízenými. Kaţdou z uvedených aktivit níţe názorně rozeberu. 

Obecně je jen důleţité poukázat na skutečnost, ţe narátorka vytvářela 

paralelně několik sítí společenských vazeb na mnoha úrovních a dobře 

si uvědomovala, jak se o danou síť má starat. Někde bylo potřeba se 

pouze seznámit a tím jaksi zaloţit či započít kontakt. Dále se stačilo 

spolehnout, ţe jen na základě známosti je kontakt fungujícím 

mechanismem, který přetrvává v čase a více se o něj není třeba starat. 

Příkladem můţe být dodavatel vína, který bude vţdy do prodejny paní 

S. Ţ. dodávat kvalitní víno a to jen proto, ţe se s s ní kdysi seznámil. 

Nebo naopak podřízené v obchodě, kde byla narátorka vedoucí, 

nebudou krást, protoţe jim jednorázově zařídila zájezd do ciziny a 

nebo občas zařídila prémie a tím si vůči nim vytvořila závazek, který 

trvá. Naopak v jiných případech bylo třeba vztahy udrţovat pravidelně 

a např. za kaţdý tip na moţnost vyzvednutí nedostatkového zboţí 

darovat náleţitou pozornost. V obou případech však šlo o celkově 

funkční mechanismus, který stačilo dle potřeby více či méně 

přiţivovat. Dále se tedy budu věnovat popisu a fungování takových 

druhů kontaktů v případě paní S. Ţ.     

Hlavní a důleţitou aktivitou byla snaha narátorky o udrţování 

kontaktu se svými nadřízenými pracujícími ve vedení Včely, kam se 

mimo jiné posléze sama také dostala. O vedení Včely říká: „Náš 

podnik byl v Hradební dole. Jo, Hradební to je jak je kavárna Vltava a 

tak. No a tak vlastně tam jsem vţdycky chodila na schůzi, kdyţ 

zasedali komunisti. A ti řekli ´paní Ţ., nedá se nic dělat, nejste straník. 

Jděte si na kafe´. Tak jsem šla na kafe, voni se dohodli a pak si mě 

zase zavolali. No ale jinak jsem byla ve všech moţnejch… Byla jsem 

v tej rozhodčí komisi. Třeba měli jsme tam, kdyţ někdo měl manko, tak 

to jako jsme hodnotili nebo jsme to zkrátka rozebírali. Byla jsem 

v různejch takovejch, protoţe jsem tomu rozuměla. Tu praxi jsem měla 
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a nejdřív jsem byla ve výboru tý Včely. No a pak jsem postoupila jako 

do toho představenstva celý Včely. A ještě jsem byla ve vedení Včely, 

takţe jsem jako věděla a věděla jsem všechno všude…“
90

 Narátorka 

sice nebyla členkou KSČ a tak jí bylo zamítnuto aktivní podílení se na 

určitém rozhodování, které příslušelo pouze straníkům. Nicméně jiţ 

svou přítomností mohla vyvíjet určitý tlak a dávat najevo své zájmy, 

potaţmo zájmy podniku. Tuto moţnost jsem zde uvedl spíše kvůli 

vymezení sféry vlivu narátorky a vytyčení hranic, v rámci jakých sfér 

a do jaké míry mohla prosazovat svoje zájmy díky své síti kontaktů. 

Ovšem mnohem důleţitější moţnost neţ ovlivňování dění na stranické 

půdě je avizované prosazování svých zájmů v rámci vedení podniku. 

Z předešlých výpovědí je zřejmé, ţe prostředí vedení podniku znala 

narátorka výborně. A dále je popisuje: „V podniku v tý Hradební, tam 

ţe jo seděli, na tom obchodním, ten dělal, já nevím piva, ten měl 

potraviny, kaţdej měl, kaţdej měl něco, ten měl maso…“
91

 Na tomto 

nenápadném krátkém sdělení je důleţité, ţe pravomoci nad 

rozdělováním zboţí byly rozděleny mezi jednotlivé pracovníky 

poměrně podrobně. Z toho vyplývá, ţe kaţdý člověk rozdělující daný 

druh zboţí jednoduše disponoval mocí nad tím určitým zboţím. A tím 

získával určitou výhodu či výlučnost svého postavení, díky které bylo 

zboţí snadno směnitelné za zboţí podobné hodnoty. Takové rozloţení 

pravomocí snadno nahrává k čilému obchodování. A nyní jiţ 

k samotnému průběhu vyuţití kontaktů: „Ale to mi zavolala takhle 

třeba z podniku a říkala: ´hele, jestli můţeš a takhle třeba auto, čekají 

tam na tebe, můţeš přijet a udělej si objednávku´. Tak jsem udělala 

objednávku, a buďto jsem si vzala nákladní auto s sebou a nebo mi to 

pak přivezli. To bylo celý, já nevím, celá Avie. Kde bylo, já nevím, tam 

se vešlo takovejch patnáct, dvacet palet, kdyţ to byla ta dlouhá Avie. 
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Byla tam, tam jsem měla všechno vod kořalek, to bylo vod vín, co jsem 

si vybírala, to byly druhy vína. No a vod potravin, to bylo všechno. 

Čokolády, všechno.“
92

 V tuto chvíli se přímo nabízí otázka, kde se 

brala ochota oné nejmenované ţeny, která zavolala narátorce a 

upozornila ji, ţe dané zboţí je právě k dispozici a je moţné si je 

objednat a vyzvednout. Z takového telefonátu – tipu – je patrné, ţe šlo 

o upozornění zaručující právo dřívějšího výběru. O upozornění, které 

upřednostňovalo narátorku před jinými vedoucími, které by si jistě 

zboţí také rády objednaly, ovšem pokud by o té moţnosti věděly. Na 

otázku, zda-li cítila, ţe je taková informace zavazující k nějaké 

protisluţbě, kývla a na diktafon pouze řekla: „To zase ale nebylo nijak 

veliký. To ne.“
93

 Kdyţ jsem po naléhání narátorky souhlasil a vypnul 

diktafon, řekla, ţe na oplátku za takovou informaci dala například 

salám uherák, případně peněţní obnos kolem pěti set korun. (pozn. 

autora). Narátorka dále sama upozorňuje, ţe shánění zboţí omezila jen 

na ty druhy, které potřebovala pro své oddělení potravin. Následující 

sdělení je moţné interpretovat hned z několika úhlů pohledu. „Ta 

rozdělovala uheráky, salámy, ţe jo, druhá měla maso, třetí, já nevím, 

potraviny, čtvrtá měla lihoviny, drogerii zase, to uţ nebylo moje. To 

jsme měli, ovšem dneska kdyţ uţ to vezmete, tak dneska vlastně 

v potravinách se prodává všechno. Kdeţto já jsem drogerii neměla, to 

jsem nemohla brát, abych jim to trhala seshora. Ale jenom jsem si 

drţela svojí a říkala sem ´hele, to nech nahoru holkám´.“
94

 Za prvé 

zde opět upozorňuje na podrobné rozdělení zboţí podle typu. Za druhé 

buď poukazuje na jakousi solidaritu nebo snad chce dát najevo vlastní 

skromnost, protoţe se nepokoušela získat zboţí, které by typologicky 

nepatřilo do jejího oddělení. A nebo naopak dává najevo důleţitost 

svého postavení, kdy zdvořile odmítá nabídku a dále určuje, jaké 
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zboţí sama chce a jaké je třeba zanechat pro své kolegyně z jiných 

oddělení.  

Další aktivitou S. Ţ. byla častá osobní účast při vyzvedání zboţí 

ve skladech a nebo si dokonce sama vybírala dodavatele. V obou 

případech díky osobnímu setkání sázela na záruku dodání kvalitního 

zboţí a férové a důstojné spolupráce ze strany dodavatelů. „Já měla 

třeba auto k tomu v určitej den a to jsme jeli. Taky támhle pro víno, 

tak to jsme jeli do těch do sklípků, tam nám dali vybrat. A to jsme 

jezdili – třeba z podniku nás vzali. Z podniku jela volha, bylo nás pět, 

a tak jsme jeli na Moravu. Do Pavlova jsme jeli, to bylo různý, do 

Hodonína a tam jsme nakoupili víno a to jsme si řekli, který asi se 

prodává. To kluci mě brali s sebou. ´Co se asi prodává? Řekneš nám´. 

Udělali nám tam hostinku a to…“
95

 Dalším typově podobným 

příkladem, který je rozdílný jen svým zaměřením na podřízené, je 

sjednání zájezdu pro ostatní zaměstnankyně. „Ještě vám řeknu takhle: 

jezdili jsme do Německa. To jsem zavolala na podnik a měla jsem tam 

taky známého, toho z ROH, a nás bylo hodně. A říkám: ´co takhle 

pátek, sobota? Nebylo by moţno´? No a měl ten podnik autobus svůj a 

já jsem zbaňkovala jednu směnu a druhá směna táhla za tuhle. Dneska 

by to nikdo neudělal. Jedna směna táhla celej den a druhá směna jela 

do Německa si nakoupit. Vrátili jsme se a v pořádku všechno. A měli 

jsme třeba tři dny na Rujáně, na Rujáně jsme byli. Tři dni jsme se byli 

koupat. Projeli jsme to tam všechno všude kříţem kráţem. Pláţe, 

všechno. Aţ co tam bylo? Švédský hranice jsou tam. Lodí jsme jezdili 

všude. No a dneska by tohle nebylo. A za pár korun. Holky zaplatily 

asi sto dvacet, dvě stě korun. Ale zbaňkovala jsem to všechno, jela 

jsem jako vedoucí zájezdu, jela jsem s nima. Jo a ty ţenský po tom 

táhly za jeden… a nekradly mi. Jo, musela jsem si je podchytit takhle. 

Jako ţe voni věděly, ţe já na ně nekašlu. Voni nekašlaly na mě. Tím 
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pádem těch patnáct let, co jsem tam byla, já jsem manko neměla.“
96

 

Tato výpověď jen jasně podkládá strategii narátorky, kterou jsem 

předeslal. S. Ţ. si zařízením významné události zajistila uznání 

podřízených a vytvořila tak určitý závazek, ţe ji budou respektovat 

v pozici vedoucí. Zájezd do zahraničí byl v období normalizace 

záţitkem, na který málokdo zapomenul. A tak se i přes svůj 

jednorázový charakter stal velmi důleţitým činitelem určujícím 

postavení S. Ţ. v rámci kolektivu. Takové postavení si navíc S. Ţ. 

průběţně udrţovala např. drobnými prémiemi: „Já jsem musela na 

podnik a říct si. Vozvat se taky, za ty lidi se vzít. Ne ţe já! Já jsem 

říkala, no to mi ředitel říkal ´no přeci, Ţ., nechcete tadyhle si dát dvě 

stě korun vodměny a ţenskejm taky, vţdyť vy máte větší zásluhy´. No a 

já říkám: ´ale ty ţenský mi to dělají. Kdyţ ty ţenský nebudu mít, tak 

voni mi to rozkradou a já ani těch dvě stě korun nebudu mít tý 

vodměny´. No, no a to dneska nepochopěj ani ty nahoře.“
97

Z 

vyprávění paní S. Ţ. je navíc cítit jakási hrdost na vlastní postavení či 

uspokojení osobních ambicí.  

Na tomto příkladě je opět patrné, ţe pro pracovníka či 

pracovnici na vedoucích pozicích bylo poměrně jednoduché vytvořit 

síť společenských vazeb (viz kategorie vzniku vztahů). Nyní jsem 

navíc ukázal, jak takové vztahy fungovaly. Zároveň rozhovor s paní S. 

Ţ. dokládá, ţe její vztahy byly zaloţeny zpravidla na reciproční bázi. 

Paní S. Ţ. musela vyvíjet značné úsilí v rámci všech svých vztahů, aby 

dosáhla vytouţených cílů. Sama v rozhovoru zdůrazňuje, ţe jí nikdy 

nešlo o vlastní obohacování a v rámci polooficiálního shánění zboţí 

nijak nevydělávala. Zde je pouze třeba říci, ţe otázka, jestli narátorce 

šlo o vlastní obohacení či nikoli, není relevantní. Jednak není moţné 

prokázat, jestli hovoří pravdu a jednak zde není téma osobního 
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přivýdělku vůbec důleţité, a to jak z pohledu samotné narátorky, tak 

také z pohledu popisu fungování vztahů. Naopak vysoce relevantní a 

důleţitý je celkový výsledek sdělení, který říká, ţe si paní S. Ţ. 

vytvořila rozsáhlou a plošnou síť společenských vazeb, která jí 

otevírala nesčetné bezhotovostní výhody. V rozhovoru se totiţ 

průběţně zmiňuje, jak přes známost s dotyčnými lidmi získávala lístky 

do divadel, měla kontakt do blízké Vojenské nemocnice např. na 

zubaře atd.  

A jak je moţné ještě dále chápat přístup k nedostatkovému 

zboţí? Na prvním místě je třeba si uvědomit, ţe takový přístup 

určoval její postavení ve společnosti. Získání nedostatkového zboţí 

pro vlastní potřebu by totiţ její postavení ve společnosti neurčovalo 

ani zdaleka tolik, jako jeho následná distribuce. S. Ţ. dbala na 

vybudování vysokého sociálního kapitálu a následně jej proměnila ve 

funkční systém, který pak existoval v čase a svou funkčnost udrţoval 

jaksi sám o sobě. Díky tomu narátorka získala společenskou důleţitost 

mezi širokým okruhem svých známých a tato ctiţádost, zdá se, 

převyšovala jakékoli potřeby jako např. navyšování ekonomického 

kapitálu. Kulturní kapitál zde pravděpodobně nehraje ţádnou 

významnější roli, protoţe se neobjevuje v těch částech rozhovoru, 

kterým přikládá narátorka důleţitost. Příkladem můţe být, ţe např. 

otázku týkající se vzdělání narátorka co nejstručněji odbývá a naopak 

věnuje mnoho času aţ téměř hrdým sdělením, co všechno byla 

schopna zařídit, s kým se stýkala a kolik lidí díky své práci znala. 

Příkladem je vyprávění, ze kterého je opět cítit znatelná osobní 

satisfakce, kdy narátorka vyzdvihuje, jak byla z pozice vedoucí 

v dobře fungující prodejně velmi důleţitou postavou pro slavné herce 

– mohla jim prokázat laskavost a vytvořit si tak jejich uznání či 

navázat osobnější vztah. „Říkám, tady bylo takovejch lidí, Bezouška, 

Zíma, Pepík Zímů, zpěvák, ke mně chodil. Vţdycky jsme pili kafe 

spolu. Byli rádi… normální. Bohdalka tam chodila. Nebo ta 
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Zázvorková přišla kolikrát, zavázanej šátek okolo a ´holky, uţ jsem 

tady, holky, uţ sem tady´. A já říkám: ´hele Hanko, máš tady 

Zázvorkovou. Jdi a obsluţ jí´. Tak to vyprávěla nám, jak točili. Jak 

točili Nemocnici, nám vyprávěla. Pak kdyţ přišla Petrovická 

s maminkou, jo, to jsme všichni koukali. To byla paní Petrovická. A 

taky nedělala, nekastovala se. Udělala nám zápis, jako ţe byla 

spokojená. Jsme měli knihu a tam byly zápisy, ale to jsme dávno 

vyhodili. Takţe jsme je tam měli a chodili k nám.“
98

 

4.4.2 Aktér nebo svědek? 

Zcela odlišnou zkušenost a z ní vyplývající moţnosti vyuţití své 

pracovní profese zaţívali pracovníci, kteří se nepohybovali na 

vedoucích pozicích, ale byli řadovými zaměstnanci – prodavači 

v daném prodejním úseku. Pan I. H. pracoval v letech 1975 aţ 1982 

v obchodním domě Kotva v Praze v oddělení hudebních nástrojů. 

S ohledem na předchozí kapitolu jen připomenu, ţe jde o člověka, 

který vystudoval gymnázium a tedy neměl vzdělání předurčující 

k povolání prodavače. Patří tedy do té kategorie vytváření vztahů, kdy 

byly vztahy nabyté v období studií vyuţívány jen jednosměrně, 

protoţe on sám mohl bývalým spoluţákům zprostředkovat 

nedostatkové zboţí, sám takovou protisluţbu od nich očekávat nemohl 

a s přihlédnutím k jeho ţivotním hodnotám a potřebám respektive 

kulturnímu kapitálu ani sám nikdy nechtěl.
99

 Přesto pro něj byla práce 
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v OD Kotva poměrně výhodná. Byl to velký obchodní dům, jehoţ 

pracovníci se mezi sebou znali a mohli se vzájemně informovat, 

pokud se na jejich oddělení vyskytlo nějaké ţádané zboţí. „A já jsem 

teda… samozřejmě po tom domě, po tý Kotvě, jsem měl dost známejch 

v těch ostatních odděleních, takţe kdyţ jsem něco sháněl, tak určitě 

bylo lepší tam přijít jako zaměstnanec nebo známej někoho, neţ prostě 

jako někdo z ulice. To určitě nějakým způsobem tohleto fungovalo, ţe 

jsme si snaţili nějakým způsobem vyjít vstříc a nebo to bylo i tak, ţe 

kdyţ ňáký to zboţí přišlo, ţe jo, tak se to prostě po tom baráku tak 

nějak rozkřiklo a ty lidi, který něco sháněli, tak utíkali do těch 

oddělení si to honem honem koupit, neţ to zase bylo vyprodaný.“
100

 

Zde jde pravděpodobně o nejjednodušší moţné vyuţití společenských 

vazeb. Jsou zaloţeny na prosté sounáleţitosti a vzájemnosti 

pracovníků. K takové atmosféře ještě navíc přispívaly další okolnosti: 

za prvé se lidé potkávali ve společných prostorách jako např. 

v závodní jídelně a mohli se seznamovat nebo své vztahy prohlubovat, 

za druhé v období normalizace zůstávali zaměstnanci v podniku delší 

dobu neţ například dnes a tak vytvořené vztahy nezpřetrhaly tak 

často, a za třetí podle narátora hrála svou roli i ta skutečnost, ţe ti lidé, 

kteří tak jako on nastoupili do obchodního domu hned v době jeho 

otevření, k sobě více inklinovali. Celková sounáleţitost ale prý 

v takové míře trvala jen omezenou dobu: „Ale řekl bych, ţe to bylo 

takový docela hezký prostředí a přeci jen jsme se tam dost znali. 

Jakoţe tam většina těch lidí, co tam ze začátku nastoupili, tak většina 

tam i nějakej čas vydrţela a nebo kdyţ se to ustálilo jo. Takţe jsme se 

znali, zdravili při příchodu do práce, při odchodu, jsme se potkávali, 

nebo na šatnách, nebo tam byla jídelna jedna velká společná, nevím, 

jste se s někým potkal a tak. Řekl bych, ţe to bylo takový docela, 
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docela pěkný. Ale asi to postupně taky odeznívalo jo. To uţ prostě dost 

těch lidí se tam potom vyhranilo třeba jako takový vyčuránkové, nebo 

jak bych to nazval, ţe se o nich vědělo ´hele, támhle sháněl a ten se na 

tebe stejně vykašle, jenom kdyţ mu něco šoupneš´ jo a tak. 

Samozřejmě bych řekl, ţe ty ideály, který tam byly ze začátku, bych 

řekl, ţe to pak tak trochu opadalo.“
101

 

Co se tedy týkalo vztahů mimo obchodní dům, byla jejich 

vyuţitelnost pro narátora jednostranná (viz. zařazení do kategorie 

vzniku vztahů výše). Ovšem vzhledem ke skutečnosti, ţe pracoval v 

oddělení hudebních nástrojů, šlo v případě vztahů zvenčí o poměrně 

značnou poptávku. „Tak určitě tohleto bylo. To byl všeobecnej 

fenomén todleto, ţe kdo měl známý, tak jako na tom byl líp. Mně 

todleto do jistý míry aţ tak úplně nebylo vţdycky sympatický, protoţe 

samozřejmě taky jsem měl kamarády a známý, který prostě říkali: 

´Hele, aţ budou struny na kytaru ňáký, ţe jo, tak mi je nech nebo 

zavolej´. A tak. Tak to určitě ňákým způsobem takhle fungovalo, ţe jo. 

Ţe jsem si to pro ně dal stranou nebo jim zavolal, ať rychle přijdou, ţe 

to zrovna je.“
102

 Zde narátor jasně vymezuje svůj postoj – obecný 

odpor vůči těmto mechanismům. Nicméně dále popisuje samotný 

průběh rezervování daného zboţí pro známé. Je zajisté důleţité 

předeslat určitou samozřejmost, s jakou takové jednání probíhalo. 

Taková samozřejmost je obecně patrná ve většině rozhovorů a nejen 

v tomto konkrétním případě je důleţité na ní hledět jak z pohledu 

narátora, tak také z pohledu jeho kolegů, kteří ji široce akceptovali. 

Onu samozřejmost zmiňuji proto, ţe narátor nepoukazuje na ţádný 

projev nevole nebo problémovost ze strany kolegů vůči rezervování 

zboţí pro své známé. Jde o obecně přijímanou zkušenost. „Tak určitě 

ňákým způsobem tohleto bylo, protoţe já třeba taky jsem měl známý 
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nebo kamarády a říkali: ´Hele, já bych potřeboval pro kluka nebo 

tamhle pro někoho nebo pro sebe kytaru´. Tak to jsem mu říkal: ´Hele 

prostě přijde nějaký to zboţí a něco bude´. Hlavně kdyţ se stalo, ţe 

těch kytar přišlo pět a nebo taky prostě byly někdy Vánoce, ţe nám 

přišlo kytar, nevím, patnáct dvacet, takţe pak ten výběr ňákej tam byl. 

A i mezi náma na tom oddělení bylo, ţe jo, ţe třeba jsme řekli: ´Hele, 

tuhle kytaru jsem si tady vybral prostě pro kamaráda, ţe jo, tak von si 

pro ní během tří dnů přijde, tak jí tady prostě nechte stranou´. Tak to 

jako bylo určitě todleto. To si myslím ţe takovýhle vyhovění a pro 

nějaký známý nebo kamarádům, ţe prostě fungovalo. Někde prostě 

v normálních podobách a někde v horších a úplatnejch. To prostě bylo 

asi i takový, ţe prostě byly takový tendence, já teda jsem tohle 

opravdu nedělal jo, abych takhle někomu říkal: ´Hele přijďte, a kdyţ 

mi dáte pade, tak já vám to tady schovám´. Mně se tohleto jako 

nelíbilo, ale byli všude moţně v těch obchodech, to člověk věděl 

prostě, ţe kdyţ se s někým domluví na ňáký prachy, tak ţe to, ţe 

seţene.“
103

 Kromě výše uvedeného průběhu vyuţití sociálního 

kapitálu se naskýtá otázka po původu osobního odporu a odmítavého 

postoje vyuţívat moţných výhod plynoucích právě ze sociálního 

kapitálu. Na základě Bourdieuho teorie se domnívám, ţe onen původ 

tkví právě v kapitálu kulturním. V tomto případě ne snad přímo ve 

vzdělání, ale v rodinném zázemí ovlivněném dlouhodobou negativní 

zkušeností s komunistickým reţimem a celkově odmítavým postojem 

ke všem jeho vlastnostem. Samozřejmě jak jsem jiţ uvedl, moţnosti 

vyuţití sociálního kapitálu jsou u tohoto narátora jednostranné. 

Nicméně přesto zde není patrná jakákoli jiná snaha či vůle takový stav 

trvale změnit a uzpůsobit sociální kapitál tak, aby dopomohl k 

fungujícímu a v čase se reprodukujícímu systému zaloţenému na 

reciprocitě, jako je tomu např. u jiných narátorů.    
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Na druhé straně je ještě třeba uvést příklad, kdy narátor vyuţíval 

vztahy ku svému prospěchu v rámci obchodního domu. Sám měl 

k takovému jednání ještě větší odpor, neţ kdyţ rezervoval zboţí pro 

své přátele mimo obchodní dům. A uchyloval se k němu teprve tehdy, 

kdyţ to bylo z jeho pohledu nezbytně nutné a kdyţ vyčerpal všechny 

ostatní moţnosti, jak se k danému zboţí dostat tradiční cestou – tedy 

ţe si je koupí v obchodě jako klasický zákazník. „Já můţu říct teda 

jako svůj příklad, to teďko jsem si vzpomněl, ţe rodiče moje měli doma 

v tý době plynovou karmu a v tý odešla membrána, v tý plynový 

karmě. Coţ je kus gumy vlastně, takový vytlačený s dírkami, takovej 

malej gumovej klobouček by se dalo říct, kterej ale bohuţel pro provoz 

tý plynový karmy je naprosto nepostradatelnej. A já jsem v tý době 

nechápal, proč takovejhle výlisek jednoduchej, proč jako toho není 

plná zásuvka někde, aby si to všichni mohli koupit… Ta membrána 

v tý době stála podle mě asi tak korunu padesát aţ dvě… Já jsem teda 

šel za ňákým prodavačem, neznal jsem ho teda vůbec a ptal jsem se, 

jestli teda tu membránu by měl a von říkal, ţe jó, ţe mi jí dá, ale ţe 

chce za ní padesát korun. Coţ mně úplně vyrazilo dech (úsměv, pozn. 

autora). Ale přiznám se, ţe prostě v týdle době mi nezbejvalo nic 

jinýho, protoţe ta membrána nebyla k sehnání jo, to prostě nešlo, to 

jsem oběhal různý ty obchody, ţelezářství a takový a membrána byla 

bez šance. Tak já nakonec jsem teda těch padesát korunu za tu 

membránu dal jo. Aby teda ty moje rodiče měli tu karmu v provozu a 

tekla jim teplá voda. Já nevím, já jsem toho pána nebo kluka neznal 

jo, čili já nevím, jestli by on udělal tuhle nabídku i cizímu nebo 

někomu z ulice a nebo jestli to jenom…to nevím. Já jsem ho neznal, je 

moţný, ţe to takhle prostě praktikoval, ţe přišly membrány a schoval 

si je a potom na tom vydělával, ţe jo. V tý době padesát korun bylo 

hodně, ţe jo, protoţe se vydělávalo třeba třináct, čtrnáct, patnáct set 
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korun.“
104

 V tomto konkrétním případě nepřipadala v úvahu jiná 

protisluţba neţ zaplacení finanční přiráţky. Narátor tohoto svého 

kolegu neznal a ani mu nenabízel jinou moţnost protisluţby a tak byl 

nucen rozhodnout se, jestli na nabídku přistoupí či nikoli. A jak sám 

uvedl, protoţe šlo o důleţitou komponentu ohřívače vody (lze říci 

naprosto běţného přístroje zaručujícího i v 70. či 80. letech běţný 

standard domácnosti – teplou vodu), musel peníze zaplatit, jinak by jí 

nesehnal. Vzácnost zboţí si pochopitelně uvědomil i prodavač, který 

samozřejmě věděl, ţe zákazníci ţádající tuto membránu jsou ve 

svízelné situaci a peníze nakonec zaplatí. Pan I.H. si uvědomuje širší 

rozměr nedostatku a shánění zboţí obecně povaţuje za poniţující.   

4.4.3 Nejen finanční přivýdělek 

Nyní uvedu příklad paní D. H. Je důleţitý ze dvou pohledů, 

které ji vymezují vůči předchozím případům. Jednak z pohledu její 

pracovní pozice, která je odlišná neţ u předchozích narátorů a jednak 

z pohledu vyuţití sociálního kapitálu ve svůj osobní prospěch. Paní D. 

H. se po základní škole vyučila v oboru švadlena a následně začala 

pracovat v druţstevní firmě Moděva, která se věnovala převáţně 

zakázkovému šití. Z pohledu narátorky byla hlavní výhodou 

druţstevního podniku samostatnost druţstva – viz výše podílení se na 

vybírání modelových zakázek atd. Narátorka vystřídala několik 

obchodů Moděvy v Praze, nicméně vţdy šlo o malou prodejnu, kde 

byly jen dvě nebo tři prodavačky. Z toho plynula výhoda snadné 

domluvy např. na plánování pracovních směn a navíc vzhledem 

ke skutečnosti, ţe zakázkové šití nebyla nijak masová záleţitost, bylo 

moţné se dohodnout s kolegyní a v případě potřeby do práce vůbec 

nejít. „To byla velká výhoda, ţe jsme tam měli poměrně dost velkou 

vůli a volnou ruku, takţe jsem si třeba mohla doma zůstat, kdy jsem 
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chtěla. Hlavně kdyţ bylo otevřeno. Takţe kdyţ třeba děti byly nemocný 

nebo jo, takţe jsme se mohly i vystřídat. Ţe třeba dopoledne tam byla 

ta moje kolegyně a já jsem si vzala odpolední, kdyţ přišli rodiče domů 

a vohlídali mi děti, tak já jsem mohla jít do práce.“
105

 Paní D. H. 

práce navíc vyhovovala, protoţe je druţný člověk a práci spíše 

pojímala jako nutnost a tak byla spokojená, kdyţ nebylo zapotřebí 

vysokého pracovního nasazení či úsilí. Výhodnost svého zaměstnání 

v 70. a 80. letech ilustruje zejména na základě porovnání se zkušeností 

ze zaměstnání po roce 1989 a díky konfrontaci se zkušenostmi své 

kamarádky ze Švýcarska, která v 80. letech navštívila 

Československo. „Tenkrát kdyţ přijeli, tak já jsem si tam dala cedulku 

´přijdu hned´ nebo ´příjem zboţí´. Zavolala jsem na výbor, ţe tam 

mám nějakej problém, ţe bude zavřeno a zavřela jsem krám. Zcela 

běţný, normální. No tak to vona říkala, ţe neexistuje. To by si prostě 

nemohla dovolit, to by tě v tu ránu vyrazili. Jo tak to byla taková ta 

první, první setkání vlastně s tím, co je dneska v tomhle reţimu. 

Dneska by si to člověk vůbec v ţádným krámě nedovolil. Nebo ţe 

neexistovalo, kdyţ přišlo zboţí zavřít a dělat příjem zboţí. To my jsme 

si zavřeli celý dopoledne, dali jsme si flašku (úsměv, pozn. autora) a 

povídali jsme tam s kolegyní a odpoledne se teda teprve otevřelo, ţe 

jo… Pokud to klapalo, pokud tam byl někdo, kdo zvedal telefony, 

pokud teda si nikdo nestěţoval, no tak se po tom nikdo nepídil.“
106

 

Narátorka vzpomíná na období práce v podniku Moděva v dobrém. 

V rozhovoru nikdy nepřemýšlí nad otázkou správnosti např. zavření 

obchodu v pracovní době. Naopak, jak uvádí, přišlo jí takové jednání 

samozřejmé. Sama uměla velmi dobře vyuţít situace, kdy nepodléhala 

ţádné kontrole. Ve vztahu k Bourdieuho teorii jednání je moţné říci, 

ţe nabytý kulturní kapitál D. H. nebyl dostatečné vysoký na to, aby se 
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zabývala otázkou správnosti takového jednání. Naopak sama 

vyuţívala podmínek v zaměstnání ke zvýšení svého ekonomického 

kapitálu. Sděluje, jakým způsobem bylo moţné si přivydělat. „No a 

taky jsme to dělaly tak, ţe jsme si z těch látek nechávaly šít jako 

zákazníci, takţe jsi si vţdycky vymyslel jméno nějakýho zákazníka, 

adresu a na základě toho se ta věc ušila a vlastně se to potom 

prodávalo jako hotová věc. Ale bylo to draţší. Jo protoţe tam vlastně 

byla ta přiráţka tý zakázky. No, no ale my jsme to měly z trţby. Takţe 

kdyţ jsme si to hezky udělaly, kdyţ jsme si to hezky prodaly, tak jsme 

měly větší trţby a větší vejplaty. Jo, protoţe jsme byly placený, měly 

jsme základ a plus jsme měly teda procenta z trţeb.“
107

 Zaměstnání 

paní D. H. motivovalo její pracovní nasazení nabídkou prémií při 

vyšším prodeji zakázek. A tak navyšovala prémie fiktivním zvýšením 

zakázkového šití. 

Dalším příkladem, jak si dopomoci ke zvýšení ekonomického 

kapitálu výlučně díky zaměstnání v obchodech je paní M. M. 

Vystudovala střední zemědělskou školu v Mělníce a poté se 

přestěhovala do Prahy, kde pracovala na sídlišti Petřiny v květinářství. 

Práce v květinářství neposkytovala ţádnou finanční motivaci v podobě 

prémií za vyšší prodej a nebo výdělek určitého procenta z prodeje 

zakázek, jako tomu je v případě paní D. H. Přesto byla paní M. M. 

schopná zajistit si přivýdělek v rámci své práce. V květinářství 

pracovala na pozici vedoucí prodejny a díky tomu měla větší vůli 

v rámci prodeje zboţí. Samotná pozice vedoucí sice nepřinášela větší 

finanční zvýhodnění, ale plynuly z ní jiné výhody: „Ale hele, dělalo se 

to třeba tak, ţe se prodávaly zrovna ty azalky pokojový, ty kvetou na 

Vánoce hlavně, ale teď jsou taky ještě. A voni nám na ně psali římský 

číslice, podle tříd. A třeba deset (Kčs, pozn. autora) stála desítka 

(desátá třída, pozn. autora) nebo já nevím pětka stála třicet korun a 
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čtyřka nebo šestka stála třicet pět. No tak jak jsme to dělali no?“
108

 

Přepsali kategorie tak, aby všechny květiny vypadaly jako květiny 

první kategorie a tím se zvýšil zisk oproti nákupní ceně. Sama o 

takovém jednání hovoří asi jako o podvodu, ale jeho míru povaţuje za 

dostatečně nízkou na to, aby měla jakýkoli negativní pocit a nebo 

takové jednání vnímala jako přečin. Vše nakonec shrnuje stručně „no 

ale to sou, to sou takový malý ryby no. Ale malá ryba taky ryba ţe jo 

(úsměv, pozn. autora).“
109

 Na druhé straně připouští, ţe v té době měla 

z takového jednání strach a snaţila se být opatrná. Květinářství 

spadalo pod podnik Sady, lesy a zahradnictví v Praze a z vedení 

podniku chodily do prodejen kontroly. Narátorka byla opatrná právě 

kvůli takovým kontrolám a kvůli povinnosti pravidelné inventury. I 

přes opatrnost se ale spoléhala na nedůslednost kontrol a moţnost je 

snadno obejít. „My jsme měli pořád kontroly. My jsme museli 

kaţdejch čtrnáct dnů dělat kříţ, to nevím, to bylo, to se nepočítala 

fyzická inventura, ale dělala se papírově inventura. A kaţdej měsíc se 

dělala papírová i fyzická inventura. A to muselo souhlasit na halíře. 

To víte, ţe to nikdy nesouhlasilo, ale souhlasilo (úsměv, pozn. 

autora).“
110

 Intenzita kontrol se zdá být vysoká a je aţ fascinující 

nedokonalost systému, který kontroluje jednu prodejnu dvakrát 

v měsíci, nicméně pokaţdé se kontrola naprosto míjí s účinkem a její 

efekt je dlouhodobě zanedbatelný. Je moţné tvrdit, ţe narátorka si 

zmíněnou nedokonalost kontrol uvědomovala, protoţe o nich hovoří 

s jakýmsi opovrţením v hlase a poukazuje na podobné zájmy 

pracovníků provádějících kontroly. Domnívám se, ţe nedokonalost 

kontrol je jedním z důleţitých důvodů, kdy si narátorka uvědomovala, 

ţe je vlastně nepostiţitelná např. ve svých podvodech s navyšováním 

kvalitativních kategorií květin. Ostatně o kontrolách hovoří pokaţdé 
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s opovrţením: „A to jsme měli ještě, jak vono se jim říkalo těm 

babám? To jsme měli kaţdej určitej počet krámů, přidělenou paní, to 

řeknu slušně (úsměv, pozn. autora), přidělenou paní, která nám zase 

počítala odpisy. To byly odpisy – ta kytka, která nám chcípla. Tak nám 

to odepisovala z inventury, no to bylo dost sloţitý teda. Teď uděláme 

odpis, ţe to hodíme do kontejneru. No a ta paní jedna, co takhle dělala 

ty odpisy, ta byla hrozně potřebná, ta všechno chtěla… (…) No ţe 

všechno musela mít. To se třeba odpisovaly dvě ţidle a ona si je 

musela vzít domů, ţe jo. A uţ jste si na ně brousil zuby, ţe si je 

vezmete domů a né! (nazlobeně, pozn. autora.) Vona si je musela vzít 

domů. To jí stálo za to. No bylo to veselý.“
111

 Zde tedy narátorka jasně 

kritizuje (při rozhovoru znatelně zvyšovala hlas) pravé zájmy paní 

provádějící kontroly. A také je patrná jistá frustrace, kdy deklaruje, ţe 

je aţ druhá v pořadí v nároku na ony ţidle. Ţidle by si narátorka 

mohla vzít aţ tehdy, pokud by si je neodnesla kontrola. Narátorka M. 

M. je typově velmi podobným případem jako paní D. H. Oběma je 

společná snaha vyuţít svého povolání k finančnímu obohacení, 

respektive vyuţití sociálního kapitálu k navýšení ekonomického. 

Kulturní kapitál zde nehraje roli proto, ţe se ani jedna narátorka 

nezamýšlí nad legitimitou svého jednání.  

4.4.4 Společný základ  

Výše uvedené tři typologické skupiny vznikly v průběhu 

analýzy jednoduše proto, ţe nesly určité charakteristické prvky, které 

je vymezovaly vůči ostatním případům. Existence odlišností 

dávajících vzniknout oněm třem skupinám je výslednicí dvou příčin. 

První příčinou a jaksi i podmínkou byla otevřenost narátora v průběhu 

rozhovoru, protoţe pojal své vyprávění podrobněji a popsal svou práci 

do detailu, případně se nestyděl a nebo prostě nepovaţoval za 
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problematické hovořit bez zábran o fungování šedé ekonomiky. 

Druhou příčinou podmíněnou předešlou podmínkou byla vynalézavost 

narátora, jeho schopnost vyuţívat nedokonalosti systému k různým 

druhům výhod a nebo jen náhoda, kdy se díky pracovní pozici dostal 

do situací, které měly s mým tématem co do činění, on je zaţil a 

v rozhovoru se o ně podělil. Nyní bych se ještě rád věnoval těm 

příkladům, které jsou společné v zásadě všem narátorům. I těm 

z předchozích třech skupin. Ti se od sebe odlišují jen díky rozdílné 

míře vlastní snahy, či výjimečnosti svého postavení atd. (viz výše), ale 

základní rysy systému protisluţeb a bezhotovostního trhu jsou stejné i 

u nich. Následující popis tak moţná není nijak překvapivý, ale jde 

snad o nejpříznačnější a kolektivně nejvíce sdílený příklad distribuce 

nedostatkového zboţí v období normalizace. 

Jde o společný charakteristický rys všech narátorů a jejich 

obecně sdílený postoj k práci ve sluţbách. Tento typický rys je 

zaloţen na sounáleţitosti a vzájemné známosti mezi pracovníky 

v obchodech. Jde o vzájemné informování se, kdyţ se do daného 

obchodu dostalo jakékoli nedostatkové zboţí. Tamní zaměstnanec 

zavolal svým přátelům nebo známým z okolních obchodů a upozornil 

je, ţe právě přišlo dané zboţí a je moţné si jej přijít koupit. V případě, 

ţe nemohli přijít ihned, tak zboţí prostě schoval a „proměnil“ je tak 

v ono podpultové zboţí. Sám samozřejmě očekával, ţe i jemu bude 

v opačné situaci zavoláno. Je to fenomén typický a o jakési jeho 

všednosti jasně vypovídají i vyprávění narátorů, kteří o snadnějším 

přístupu ke zboţí hovoří v první řadě jako o samozřejmosti a aţ poté 

jako o výhodě. Zde je jen třeba pro ujasnění vyloţit význam pouţití 

slov samozřejmost a výhoda v souvislosti s tímto textem. Narátoři 

povaţovali za samozřejmost daný stav – tedy ţe systém tímto 

způsobem fungoval. Usnadnění, které z takového fungování explicitně 

vyplývalo, pak pochopitelně povaţovali za výhodu. Známost 

s ostatními prodavači si pochvalovala paní M. K., která pracovala 
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v Praze v Tuzexu v ulici Štěpánská. „To byla vlastně taková třída, kde 

jsme se znali všichni, vzájemně. Jako myslím, ţe tam byla dobrá 

atmosféra jako jo. Znali jsme zelináře, znali jsme řezníka, znali jsme 

šéfovou z vinárny, kam jsme chodili přes poledne na kávu na oběd.“
112

 

Zde se nabízí otázka, jakou roli hrála ve známosti s ostatními pozice 

pracovnice z Tuzexu. Ač by se mohlo zdát, ţe to svou váhu jistě mělo, 

narátorka nic takového neshledává. „No to bylo jako strašně dobrý 

v tomhle tom. A nemyslím si, ţe by to bylo výjimečný z toho důvodu, ţe 

jsme byli z Tuzexu… To zboţí bylo nedostatkový samozřejmě tenkrát. 

Takţe kdyţ zelináři, kde pracoval tenkrát shodou okolností známej 

mýho muţe, taky fotbalista bejvalej. Tak říkal: ´hele, hele, přišly nám 

mandarinky, chceš ňáký´? No a já říkám: ´No tak jako jo´. No prostě 

jsme si řekli: ´Tak nám přines 5 kilo mandarinek´. Pak jsme mu to 

zaplatili a tak jsme si to kolegyně v práci rozdělili a tímhle tím 

způsobem. To byla ale taková, bych řekla, drobnost, která… no nevím. 

Moţná ţe to teďka jako podceňuju.“
113

 Zde je jasně patrné pojetí 

celého systému, jehoţ fungování povaţuje narátorka za samozřejmé, 

ovšem na druhé straně doceňuje jeho výhody, které jí přinášel 

v podobě snadného získání mandarinek. A dále se pak věnuje 

reciprocitě vztahu: „Von ty dţíny nepotřeboval tak často jako my ty 

mandarinky (smích, pozn. autora). To bylo čistě z kamarádství tohleto. 

To nebylo jako ´ty mi dáš tohle, já ti dám tohle´, ne. Vůbec, von ty 

dţíny potřeboval jednou za rok. Tak jsme říkali: ´Hele Tondo, přišli 

nám dţíny´. ´Jo tak já se přijdu podívat, díky´. Všecko.“
114

 Z tohoto 

tvrzení je patrné, ţe ona reciprocita v rámci vztahů existovala, byť 

stála na základě kamarádství, jak uvádí narátorka. Podobně popisuje 

situaci paní J. L. z Českých Budějovic. Ta se ale díky pověrčivosti a 

osobnímu odporu vůči fungování systému protisluţbám spíše 
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vyhýbala. „My jsme saniťákům přednostně dávaly svačinu. Takţe 

jsme měli jako, kdyţ přišli nakoupit saniťáci, tak přednostně před 

těma lidma, jo? (…) Jinak já jsem pro sebe nikdy ţádnou protekci jako 

nehledala. Protoţe jsem věděla, ţe třeba v tej kantýně kdyţ jsem byla, 

kdyţ jsem šla z práce a svez mě saniťák sanitkou domů jo. A pak jsem 

za tři dni potřebovala tu sanitku pro dceru. Takţe já jsem byla takovej 

pověrčivej člověk, takţe jsem říkala nic nesimulovat, nezkoušet takhle 

prostě.“
115

 Jako v minulém případě, ani zde není podstatné, jestli 

moţnost protisluţby pramenila z přátelství, anebo proto, ţe narátorka 

a její kolegyně přednostně obsluhovaly řidiče sanitky. Ani není 

důleţité, ţe paní J. L. se z pověrčivosti nenechala sanitkou svézt. 

Důleţitý je princip fungování mechanismu. A ten se jeví být stejný 

jako u předešlých případů. Vzájemnost je velmi dobře patrná na 

poslední citované výpovědi paní D. H.. „No tak to fungovalo tak, jako 

to fungovalo všude, ţe jo, to je ten směnnej obchod. Já bohuţel jsem 

toho moc nemohla nabídnout, ţe jo, z tohohle oboru. Ale měla jsem 

třeba kamarádku v kosmetice, takţe jsem měla voňavky podpultovky. 

Ta zase měla kamarádku v botech, ţe jo, takţe mě tam dotáhla, ţe jo. 

Takţe já jsem měla boty svetry, všechno, jak jsme si holky mezi sebou 

telefonovaly. Přišlo to, mám to pro tebe a tuhle velikost a to uţ se 

vědělo. Takţe to byla taková doba, my jsme v tom uměli chodit.…To 

zase bylo na tý Bělehradský, na tom Tyláku, tam zase všechno to taky 

fungovalo takhle. Ţe jo no, řezník! To jsou takový, to uţ dneska člověk 

úplně zapomněl, ţe nic nebylo, jo? Ţe kdyţ přišly banány, uţ šly 

telefony ´Holky, přijďte si, mám tady pro vás banány, mám tady pro 

vás pomeranče´.“
116

 Narátorka tehdy pracovala v oděvním průmyslu, 

a proto by se mohlo na první pohled zdát, ţe jí její pracovní pozice 

omezuje na směnném trhu. Důvod je jednoduchý, jak uvádí D. H. a 
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nebo M. K. (viz výše). Ovoce se shánělo častěji neţ oblečení. 

Nicméně z výpovědi je moţné usuzovat, ţe míra vzájemnosti takovou 

nevyrovnanost přesahovala. M. K. říká, ţe jednou za čas dala zelináři 

tip na dţíny. Naskýtá se zde totiţ otázka, jakou hodnotu mělo dané 

zboţí na směnném trhu? Kolik musela vyvinout úsilí pracovnice 

z oděvního průmyslu, aby si zajistila od zelináře celoroční příjem 

ovoce nebo zeleniny? Ovšem to je jiţ téma, které přesahuje hranice 

mé práce.   

4.5 Konečná interpretace 

V souvislosti s výchozí teorií jednání obsahující tři druhy 

kapitálu se ukázalo, ţe vznik sociálních vazeb a jejich následné 

fungování je u narátorů vţdy výsledkem alespoň dvou typů kapitálů. 

Zpravidla vţdy hraje zásadní roli kapitál sociální. Ostatní kapitály jsou 

pak jakýmsi upřesňujícím činitelem celkového vzorce chování.  

Kulturní kapitál hrál vţdy jednu z následujících dvou rolí. Buď 

jednání narátora svým způsobem omezoval a vytvářel hranice pro 

rozvíjení sociálního kapitálu. Nebo naopak nedosahoval potřebné 

výšky a v budování sociálního kapitálu měl zanedbatelnou úlohu. 

Výsledkem působení kulturního kapitálu je tedy následně úměrná výše 

sociálního kapitálu. To je charakteristika, která je společná oběma 

rovinám (vzniku sociálních vazeb i jejich fungování) a všem 

narátorům. Případem, kdy kulturní kapitál hrál spíše omezující roli ve 

vztahu ke kapitálu sociálnímu, je situace pana I. H., který se stavěl 

víceméně negativně vůči systému šedé ekonomiky, a proto nijak 

výrazně nevybudoval svůj sociální kapitál v rámci obchodního domu 

Kotva. Rozhodně ne takovým způsobem, který by v konečném 

důsledku vedl k nějakému osobnímu obohacení nebo jakémukoli 

druhu výhod či přínosu. Jak ukázala analýza, odpor vycházel primárně 
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ze zkušenosti jeho samotného, ze zkušenosti jeho rodiny 

s komunistickým reţimem a dále z výchovy, které se mu doma 

dostalo. Jde tedy přesně o vliv kulturního kapitálu. Opakem je situace, 

kdy kulturní kapitál jedince nedosahoval takové výše jako u 

zmíněného pana I. H., nebrzdil budování sociálního kapitálu, a tak 

nebránil rozvíjení sociálních vazeb. Tento příklad nejvíce dokládá 

analýza rozhovorů s narátorkami D. H. a M. M.. Obě budovaly svůj 

sociální kapitál a vyuţívaly jeho následných výhod, čímţ bylo např. 

snadnější shánění nedostatkového zboţí a v některých případech i 

osobní obohacení.   

Pravděpodobně nejmenší roli, jak také předpovídá teorie 

jednání, hrál ekonomický kapitál. Jak se zdá i na základě analýzy, na 

rozdíl od kulturního kapitálu neměl funkci omezující, ale spíše funkci 

motivační. Moţnost finančního přilepšení, tedy navýšení 

ekonomického kapitálu, slouţila jako motivace k budování sociálního 

kapitálu. Skrze výhody přinášené sociálním kapitálem pak bylo moţné 

dosáhnout ekonomického obohacení.  

Zcela ojedinělým případem je paní S. Ţ. U ní je moţné říci, ţe 

budovala pouze sociální kapitál a ostatní dva u toho v podstatě nehrály 

ţádnou roli. Z jejího vyprávění jsou patrné hodnoty jako budování 

osobní prestiţe, ambice v zaměstnání a postavení ve společnosti, 

z čehoţ ale primárně neplyne ţádný osobní prospěch vyjma výsadního 

postavení a vyššího příjmu daného vyšší pracovní pozicí. Zdá se, ţe 

společenské postavení tedy bylo důleţitou motivací samo o sobě. 

Přesto však nelze ţádný osobní prospěch vyloučit. Narátorka o něm 

nemluví a bylo by moţné spekulovat, jestli proto, ţe se jí o tom mluvit 

nechce, nebo to nepovaţuje za důleţité a nebo ţádný osobní prospěch 

skutečně neměla. Ať jiţ ale jde o jakoukoli ze tří moţností, důleţité je, 

ţe z vyprávění vychází jako nejdůleţitější motivace právě společenské 

postavení, osobní ambice v zaměstnání. Proto je v jejím případě 

moţné označit sociální kapitál za primární motivaci.  
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Zajímavý je nakonec ještě ten pohled na systém sluţeb a 

protisluţeb, který sdílí všichni narátoři. Rozdílné je samozřejmě 

osobní přizpůsobení se situaci a následné jednání, nicméně pohled na 

výchozí základ, podmínky a obecné praktiky je vţdy stejný. Narátoři 

povaţují systém sluţeb a protisluţeb za samozřejmý a je jen otázka, 

do jaké míry se mu přizpůsobovali. Paní D. H. řekla o vytváření 

kontaktů a následné vzájemnosti: „No, no... To bylo takový ňáký, nad 

tím ani člověk nepřemejšlel. Prostě to takhle bylo...“ Mírně zmatená 

odpověď dokládá to, ţe se takovou otázkou snad nikdy nezaobírala a 

prostě přijímala danou realitu. Pan I. H., který se v rámci sytému 

choval zcela odlišně neţ paní D. H., taky v rozhovoru upozorňoval na 

zakořeněnost a všednost takového systému. Na závěr tedy vyvstává 

otázka, kde taková samozřejmost pramení? Odpověď je moţné nalézt 

ve slavné knize Konstrukce sociální reality
117

, která se zabývá právě 

takovou otázkou, proč je určitá součást ţité reality pojímána za 

samozřejmou. Její autoři Berger a Luckmann tvrdí, ţe kaţdá 

opakovaná lidská činnost je právě díky svému opakování 

habitualizována v čase
118

. To znamená, ţe se z ní stává zvyk či vzorec 

chování. Habitualizace je předstupněm institucionalizace. „K 

institutcionalizaci dochází vţdy při vzájemné typizaci 

habitualizovaných činností určitým typem vykonavatelů těchto 

činností.“
119

 Tímto způsobem se institucionalizoval také systém 

sluţeb a protisluţeb. Jde tedy ve výsledku o systém, který je lidmi 

vytvářen a zároveň je díky opakování typizovaného jednání udrţován 

a neustále obnovován. Samostatný vývoj instituce v čase pak dává 

člověku pocit objektivity. Berger a Luckmann tak hovoří o tzv. 
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objektivaci sociální reality
120

. Zde pramení ona samozřejmost, jak ji 

vnímají narátoři. Vstoupili do systému, který jiţ byl 

institucionalizován v průběhu času, a proto jim připadal samozřejmý. 

Zajímavé ale je, ţe narátoři podporovali systém a svým jednáním jej 

také udrţovali a obnovovali. Kaţdý akorát v odlišné míře. Pan I. H. 

sháněl podpultové zboţí i přes svůj osobní odpor a dal úplatek jeho 

prodejci. Mimoděk tak podpořil jednání prodejce, který vyţadoval 

mnohonásobnou finanční přiráţku. A tak také pan I. H. udrţoval 

v malé míře systém sluţeb a protisluţeb. Zajímavý je výsledný princip 

existence systému. Na jedné straně jej podporují a udrţují lidé, kteří se 

nezamýšlí nad jeho podstatou a na druhé straně jsou lidé, kteří jím 

spíše opovrhují, ale okolnostmi jsou donuceni jej také podpořit. 

Jinými slovy jedni systém vytváří, druhé si systém sám podmaňuje a 

díky tomu přetrvává v čase.  
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5 ZÁVĚR 

Ve své práci Systém sluţeb a protisluţeb v období tzv. 

normalizace jsem se pokusil rozkrýt a popsat bezhotovostní trh, sytém 

závazků a distribuci podpultového zboţí. Snaţil jsem se vytvořit 

barvitý avšak ucelený koncept, kdy jsem definoval čas a prostředí 

zkoumané doby z politicky společenského pohledu. Dále jsem 

s pomocí teorie jednání P. Bourdieuho vytvořil teoretický základ, 

který ukázal, jak nahlíţet na společenské vztahy a na jednání a 

postavení jedince ve společnosti. Díky historickému rámci je pak 

zodpovězena otázka „v jaké době a za jakých podmínek?“ a díky 

teoretické části je definováno výchozí pojetí společnosti.   

Při analýze a následné interpretaci rozhovorů jsem přikročil 

k samotnému popisu systému sluţeb a protisluţeb. Analyticky jsem 

roztřídil rozhovory a dále je zpracovával. Díky pouţití metody 

vzorkování, respektive zakotvené teorie, jsem dospěl ke dvěma 

rovinám pojetí fungování sociálních vazeb a v jejich rámci se 

odehrávajícího bezhotovostního trhu zahrnujícího distribuci 

podpultového zboţí. První rovinou je vznik oněch vazeb a druhou 

rovinou je jejich fungování jakoţto společenského mechanismu. Jak 

vyplynulo z analýzy a jak jsem následně uvedl v interpretační části, 

jednání narátorů je vţdy výsledem poměrů alespoň dvou ze tří 

kapitálů. Přičemţ vţdy hraje zásadní úlohu sociální kapitál, a ten je 

buď korigován a nebo motivován kapitálem kulturním, respektive 

ekonomickým.  

Rozdělení na rovinu vzniku vazeb a následně na rovinu jejich 

fungování bylo čistě účelné pro provedení analýzy. Je tedy 

pochopitelné, ţe jednotliví narátoři působili napříč úrovněmi a někdy i 

napříč jejich podskupinami. Bylo by snad moţné namítnout, ţe takové 
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rozdělení je aţ příliš prvoplánové či jaksi umělé. Osobně je ale 

povaţuji za nezbytné, protoţe bylo třeba roztřídit a uspořádat změť 

informací, kterou přinesly rozhovory. Rozdělit ji na dílčí části, aby 

bylo moţné pochopit a popsat celý systém a zároveň porozumět 

jednání jedince v rámci tohoto systému. Právě díky vytvoření 

historického rámce, načrtnutí atmosféry období normalizace a analýze 

rozhovorů, se jeví systém sluţeb a protisluţeb jako přehledný. 

Výsledkem je, ţe u všech narátorů hrála v sociálních vztazích 

důleţitou roli vzájemnost neboli reciprocita, která byla dána systémem 

směny a z ní plynoucích závazků. Mezi jednotlivými narátory je pak 

jen ten rozdíl, do jaké míry budovali svůj sociální kapitál a jak 

následně působili na bezhotovostním směnném trhu. Je moţné poloţit 

si otázku, jestli je třeba vnímat jednání narátorů jako přizpůsobení se 

politicko – společenským podmínkám období normalizace, anebo jako 

reakci na tyto podmínky a vytváření si vlastní, od reţimu oddělené 

sociální reality? Ve všech případech je ovšem moţné říci, ţe jde o 

funkční systém, do kterého kaţdý z narátorů vstoupil díky svému 

zaměstnání ve sluţbách a sám jej více nebo méně pomáhal 

spoluutvářet a udrţovat. 
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