
Posudek na diplomovou práci Bc. Jany Markupové „Co je to Já? Ivan Havel?  To je jméno, 

to nejsem já.“ Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2014, 217 s. 

Studie obsahuje, jak je u diplomových prací vyžadováno, obsáhlý úvod, v němž autorka 

zdůvodnila výběr tématu a svá teoretická a metodologická východiska. Vychází 

z teoretických intencí personalismu a je ve vědomé distanci ke strukturalistickým či 

poststrukturalistickým teoriím předpokládajícím odvozenost subjektu, v krajním případě jeho 

podružnost („smrt autora“). Tady je patrný inspirativní vliv školitele – Martina C. Putny, 

pokračujícího v tradiční linii české literární a společenské kritiky, jež vede nazpět přes Václava 

Černého k F. X. Šaldovi. Personalistické východisko pasuje ke zvolenému tématu, jímž je život 

a dílo vědce a někdejšího disidenta Ivana M. Havla (IMH), nejen z podstaty věci, ale také 

vzhledem k okolnostem, za nichž se daný život odehrával, a dílo vznikalo. Jde totiž o příběh 

výrazné osobnosti v nepříznivé době, o život pod policejním dohledem, který ovšem 

nepřinášel jen samé zlé věci (jak je diplomce doloženo). A jde o také mimořádný příběh 

podnikatelské rodiny Havlů ve 20. století, především však v jeho druhé polovině – 

v komunistické éře, vylíčený již vícekrát z životních perspektiv Vácslava Havla, Václava Marii 

Havla, Miloše Havla, Václava Havla (VH), Olgy Havlové a Dagmar Havlové. Díky autorce 

máme jedinečnou příležitost pohledu z dosud nejméně osvětleného kouta na životní příběh 

výjimečné české rodiny. 

Zvolenou teorii Jana Markupová tvůrčím způsobem promyslela. Nebyla pro ni jen povinně 

vybraným mustrem mechanicky přiloženým k matérii tématu. Dovolím si tvrdit, že nadto vše 

ještě disponuje nadprůměrnou empatií a intuicí – velmi stručně a přitom zasvěceně a 

přesvědčivě dokázala postihnout vlivy rodinného prostředí, a to obecně i konkrétně 

působením jednotlivých rodinných příslušníků. To souzní s jejím přiznaným 

„konstruktivistickým“ přístupem k tématu. Osobní, tvůrčí přístup je zřetelný také na jejím 

vztahu k metodice orální historie, která je pro její heuristiku stěžejní, ovšem nikoli 

dominantní. Vymezuje okolnosti a atmosféru rozhovorů s IMH a jejich význam pro kritiku a 

interpretaci. Uvědomuje si, že kontakt s „narátorem“ nemůže být objektivní, teoreticky či 

metodologicky čistý, vědecky exaktní; že je ve hře před-porozumění a sympatie. Jakkoli je 

výklad založen na sympatii a vcítění, autorka si v jednotlivých kapitolách počíná kriticky a 

inspirativně otevírá témata života IMH v různých dobových kontextech.  



Zdobí ji stručnost a přesnost, které nejsou u diplomových prací právě obvyklé. Už navenek je 

patrný autorčin smysl pro řád a kompozici odrážející se v číslování kapitol a subkapitol. 

Vnitřně se pak projevuje v pojmenování problémů a jejich přesvědčivém vysvětlení. Někdy je 

ovšem vysvětlení až příliš stručné. Například na straně 164 u informace o „faustovsko-

foustkovském tématu“ by se podle mě hodilo přidat stručnou charakteristiku toho, jak IMH 

hodnotil postavu pokušitele Fistuly z bratrovy divadelní hry Pokoušení. Stačily by dvě tři věty. 

Tím spíše, že IMH měl ke hře blízko a zahrál si v roce 1988 v její filmové adaptaci. Ale to je 

myšleno jen jako okrajová poznámka. 

Na straně 96 je vylíčen kruciální bod neporozumění mezi zkušenostmi roku 1968 

v Československu a USA (či obecně na Západě). IMH se po příjezdu do Berkeley zásadně 

názorově míjel s americkými studenty proklamujícími sympatie k Marxovi, Engelsovi, Che 

Guevarovi a bolševismu jako takovému. Bez konkrétní zkušenosti, jejíž zprostředkování by je 

nepřesvědčilo. V Kalifornii prodělal IMH novou zkušenost s tanky v ulicích – tentokrát 

„obrácenou naruby“. Jedinečný a těžko přenosný zážitek, který patří mezi havlovské 

paradoxy. Můžeme jej ještě podtrhnout tím, že VH měl na rozdíl od IMH k revoltujícímu 

potenciálu západní mládeže obecně kladný vztah. S pobytem ve Spojených státech 

amerických souvisí otázka emigrace (s. 98). Existenciální spjatost s československým 

prostředím a kulturou byla důvodem, proč se IMH do Československa vrátil. K tomu by se 

dalo doplnit, že totéž platí pro VH, který později odmítal nabídky k emigraci.  

Za vůbec nejlepší příklad kritické práce s prameny považuji to, jak Jana Markupová zacházela 

se spisy z provenience tajné politické policie – Státní bezpečnosti (s. 112 a dále). Pozorně 

registruje chyby a nepřesnosti v dokumentech StB a tam, kde je to ověřitelné, upozorní na 

posunutí smyslu či minutí se smyslem popisované věci. Zprávy agentů StB, kteří se kolem 

IMH pohybovali, nebere za věrný obraz skutečnosti, což nebývá samozřejmé ani u 

zavedených historiků. Autorka citlivě posuzuje existenční potíže IMH po vzniku Charty 77 – 

například porovnáním zápisů v osobním diáři s dokumenty StB. S fakty zachází 

minimalisticky, ovšem se smyslem pro výstižnou zkratku. Autorka zdokumentovala a s citem 

popsala situaci IMH v nejtěžším čase, který disidenti prožívali na přelomu 70. a 80. let. 

Především estébáckou akci Delta, týkající se karavanu s exilovou literaturou zadrženého na 

hranicích a následného trestného stíhání řady disidentů včetně Ivana Havla. 



Co se týče obecně disentu (s. 126 a dále), dovolím si vznést dílčí výtku. Autorka se umísťuje 

mezi různými definice a vymezení disentu, místo aby tento diskusní termín naplnila vlastní 

interpretací, či ukázala na problematičnost centrálních pojmů disent, paralelní polis, druhá 

kultura v jejich hlubším vzájemném srovnání. Na prvním pólu je odchylka či nesouhlas 

(dissens) od oficiální linie (reformní komunismus), na pólu druhém je „druhá kultura“ zcela 

nezávislá na „establishmentu“. Ten prostor mezi by měl být konkrétněji vymezen, definován. 

V zásadě ovšem diplomka přináší nové a cenné poznatky pro poznání prostředí nezávislého 

myšlení. 

Závěry, k nimž autorka dospěla (s. 190 a dále), jsou podložené argumenty a přínosné pro 

další prozkoumávání tématu ať už z biografického, nebo jiného hlediska. Ve své práci 

zproblematizovala zdánlivou vševědoucnost a všemocnost tajné politické policie a rovněž 

ostré polární vnímání složitěji strukturované a prolínající se společnosti v období 

„normalizace“ (moc – disent – mlčící většina). Na životě a díle IMH prokázala paradoxní 

možnost individuálního i skupinového rozvoje svobodného myšlení v čase diktatury a 

cenzury. Předložená diplomová práce Jany Markupové splňuje formální i obsahová kritéria, 

a proto ji doporučuji ke schválení. Navrhuji hodnocení známkou 1. 

Na závěr a tak říkajíc pod čarou upozorňuji na drobné, po výtce namátkové poznámky 

pro případ, že text bude chystán pro knižní vydání: 

a) 1959 návrat z vojny – 1961 přijetí na ČVUT: to nejsou „čtyři roky trvající neúspěchy“ 

(s. 89). Hlásil se IMH na VŠ už před vojnou? V podkapitole Problémy se studiem to 

není vysvětleno. 

b) b) VH nepobýval na Havlově, nýbrž na Hrádečku (s. 108). 

c) Zbytečná a spíše rušivá rekapitulace dosavadního profesního a rodinného života (s. 

126) 

d) Bylo by vhodné upozornit na způsob, kterým StB dozírala na osazenstvo Hrádečku – z 

tzv. lunochodu (s. 163). 

 

V Praze, 17. ledna 2014      Jiří Suk, Ph.D.  


