
Posudek na diplomovou práci bc. Štěpána Kříže Systém služeb a protislužeb v období 
tzv. normalizace – podpultové zboží a bezhotovostní trh

Práce je velmi ambiciózním pokusem o studii se silným teoretickým zázemím, což v současné 
české historiografii jistě není obvyklým počinem. Z tohoto hlediska je třeba podobné pokusy 
výrazně vítat. Bohužel teoretické ambice neprovází dostatečná heuristika a důkladné ukotvení 
tématu v historickém kontextu. Autor vychází z premis, které byly moderním výzkumem 
výrazně zpochybněny, aniž by se jakkoliv vyrovnával s odlišnými názory. Týká se to 
například základní charakteristiky Československa v období tzv. normalizace jako 
totalitárního státu i zjednodušených představ o létech 1970-1989 jako o éře naprosté 
společenské nehybnosti. Autor nijak v této souvislosti nereflektuje např. práce Michala 
Pullmanna věnované této problematice. Z autorovy nevyargumentované teze o nehybnosti 
období vyplývá jeho redukce historického rámce na období uzavřené přijetím Poučení 
z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. To ovšem považuji za zcela 
nedostatečné. I takto nedostatečný historický rámec je doprovázen různými nepřesnostmi – 
např. Semafor nevznikl až v souvislosti s krizí počátku šedesátých let, jak by se mohlo zdát ze 
s. 14 – ve skutečnosti vznikl již roku 1959. Tvrdit o manifestu 2000 slov, že jeho obsah byl 
spíše nepolitický (s. 15), považuji rovněž za značně sporné. Podobně povinná výuka 
marxismu-leninismu nebyla zavedena až roku1969 a i v případě Ideologické komise ÚV KSČ 
šlo o návrat k stavu před rokem 1968 a nikoli, jak by naznačovala s. 25 o vznik zcela nové 
instituce. Na některých místech se zase setkáváme se značnou neohrabaností ve vyjadřování – 
např. asi nelze brát vážně tvrzení, že „Strana tak znemožnila funkčnost důležité složce 
společnosti – inteligenci“. Pasáž o historickém vývoji stejně jako další části práce doprovází 
ignorování důležité sekundární literatury k problematice – v tomto případě např. prací Jiřího 
Hoppeho o problematice občanské společnosti nebo studií Kamila Činátla o textu Poučení aj. 
V teoretické části je zase patrná autorova slabá znalost marxismu i marxismu-leninismu, 
kterou zastírá přebíráním obecných klišé. Ve svých východiscích se opírá prakticky o jedinou 
knihu P. Bourdieuho, aniž by se hlouběji věnoval diskusi o této teorii nebo o celkovém 
konceptu P. Bourdieuho, načrtnutém v jeho dalších dílech. Někdy jsou podle mého názoru 
navíc názory P. Bourdieuho poněkud dezinterpretovány – např. na s. 39 je Bourdieuho 
zdůraznění role sociálního kapitálu v společnostech „sovětského režimu“ interpretováno jako 
kdyby tento druh kapitálu vznikal až v „socialistických společnostech“. Z dostupné 
sociologické literatury cituje vytrvala výhradně esej I. Možného Proč tak snadno… a ignoruje 
například práce J. Kabeleho nebo M. Hájka. Znovu se tedy i v této části vrací problém 
mimořádně úzké heuristické základny, který se naplno projevuje v „empirické“ části. Autor 
vytrvale tvrdí, že o fungování systému služeb a protislužeb se nemůžeme dozvědět 
z archivních materiálů nebo jiných dobových pramenů (srv. např. s. 46). K daným 
mechanismům ale existuje řada dobových svědectví v literatuře, příklady lze nalézt v mnoha 
dobových uměleckých dílech (zejména v televizních a filmových snímcích), v dobovém tisku 
(např. velmi cenný pramen představuje časopis Dikobraz), cenné příklady nabízí archivní 
spisy soudní provenience nebo texty v odborném kriminalistickém tisku (např. v časopise 
Kriminalistický sborník). Důležité výpovědi najdeme i v některých současných dokumentech 
třeba v rámci cyklu ČT Retro nebo v starším cyklu televizních dokumentů Vzpomínáš, 
vzpomínám, vzpomínáme. K problematice služeb a protislužeb se také vyjadřoval disent, 
v rámci edice dokumentů Charty 77 byl vydán například také dokument Teze o spotřebě, 
který se problematice věnuje. Bohužel, i když autor zmiňuje existenci těchto pramenů alespoň 
v jistém segmentu (dobové filmy a seriály) (s. 6), žádný způsobem je nezohledňuje. Otázkám 
spojeným s tématem byla v minulosti věnována pozornost také mezi zahraničními badateli, 
např. Malgorzatou Mazurek pro polské podmínky, autor i tento kontext ignoroval. Byl proto 
odkázán prakticky výhradně na informace z rozhovorů a z textu Iva Možného, což 



samozřejmě neumožňovalo relevantní závěry. Snad i proto v typech vztahů ignoroval některé 
důležité faktory především ten klíčový – příbuzenské vztahy. Na druhé straně jednoznačně 
přeceňuje význam členství v ROH (srv. s. 55) – je třeba říct, že tehdy by spíš bylo složité najít 
rozsáhlejší skupinu zaměstnanců, kteří členy ROH nebyli. V závěrech místo analýzy 
fungování určitých mechanismů sklouzává autor často k moralizátorskému hodnocení pozic 
jednotlivých aktérů.
Problematický obraz práce podtrhuje i občasná formulační neobratnost (srv. např. nesprávné 
použití slova „díky“ v abstraktu práce na s. 4). Na druhé straně je však celkové členění práce 
logické a správné.
V závislosti na obhajobě práce doporučuji známku dobře.
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