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Zuzana Pivolusková se o kvalifikaci v rámci bakalářského studia Historie na FF UK 

uchází na první pohled s atraktivním tématem proměn hodnotových orientací čelních 

představitelů v každodennosti ustavující se komunistické diktatury v Československu po roce 

1948. Ačkoliv se jedná o téma aktuální a doposud nedostatečně (nejen) historiograficky 

probádané, je nutno předeslat, že se z hlediska konceptuálního uchopení jedná o velmi 

náročnou problematiku, skýtající řadu interpretačních a heuristických úskalí. 

Název práce užitím dvojice pojmů kulturních preferencí a každodenních distinkcí 

implicitně odkazuje k dílu francouzského sociologa Pierra Bourdieu, o němž v ní ale dále není 

ani slovo. Namísto toho autorka podle kratičkého úvodu vychází (díky chybějící citaci) z těžko 

identifikovatelných „sociologických interpretácií“ pojmu elit (společenských, politických, 

komunistických atp.). Předmět svého badatelského zájmu – tedy „komunistické elity“ – 

přitom a priori řadí do „negatívnejšej druhej skupiny“ a z vedení její interpretace si můžeme 

jen sami dovodit, že za pozitivnější skupinu považuje jakési blíže neurčené ideální 

demokratické elity (viz s. 30: „Nie je pochýb, že demokratickí prezidenti T.G. Masaryk a 

E.Beneš zasvätili veľkú väčšinu svojho dospelého života zveľaďovaniu vlasti a službu národa 

považovali za svoju posvätnú povinnosť a zodpovednosť.“), které k nim staví do logické 

opozice. 

V samotné stati vybrala Zuzana Pivolusková ke své analýze tři příslušníky 

komunistických elit (Klementa Gottwalda, jeho manželku Martu a nástupce v úřadu 

prezidenta Antonína Zápotockého), u nichž se snažila zaměřit na jejich každodenní život a 

jeho proměny v době, „keď sa dostali k moci.“ Autorka sice výběr osobností zdůvodňuje 

dostupností materiálů, ale v samotném výkladu se věnuje víceméně kompilační práci s dříve 

publikovanými studiemi historika Karla Kaplana a popularizačními knihami Pavla Kosatíka. 

Z Kosatíkových prací pravděpodobně převzala chvílemi patrný žurnalistický a někdy až 

bulvární styl výkladu. V pasážích, kde Zuzana Pivolusková přistupuje k analýze pramenů, 

postupuje víceméně kronikářskou metodou přepisu pramenů, které maximálně glosuje, 



ale neinterpretuje. Zvláště rušivě působí přímo v textu přepsané seznamy zboží atp. (s. 41, s. 

43 ad.), které zbytečně zatěžují hlavní text a bylo by bývalo vhodnější jejich přesunutí do 

příloh. 

Pokud mám přistoupit ke zhodnocení výsledků a závěrů předkládané bakalářské 

práce, musím konstatovat, že Zuzana Pivolusková bohužel nepřekročila rovinu popisnosti, 

díky čemuž práce absentuje závěr a samotný výklad byl mnohdy utopen v bulvárním 

antikvářství s často mravokárným přídechem (Gottwaldův alkoholismus, marnivost Marty 

Gottwaldové atp.). Ačkoliv na počátku své práce autorka správně identifikovala napětí mezi 

ideologickým zdůrazňováním materiální rovnosti ve společnosti a habitem komunistických 

elit, nepoložila si dle mého názoru základní otázku. Totiž jak bylo možné, že habitus 

komunistických elit nevedl k jejich společenské delegitimizaci a byly naopak v řadě případů 

dobově vnímány jako právoplatní nástupci Masaryka a Beneše se vším všudy – včetně 

nároku na životní styl. 

Stylisticky a formálně působí práce mnohdy uspěchaně a vykazuje metodické mezery 

na úrovni prosemináře (např. užití pojmu bibliografický namísto biografický v názvu 

podkapitoly 4.1). Z formálního hlediska navíc předkládaná bakalářská práce nesplňuje 

některé elementární náležitosti, kladené standardně na tento druh prací: seznam zkratek a 

pramenů chybí zcela, seznam použité literatury na s. 55 a 56 je neúplný. Autorka v řadě 

případů navíc neúplně (např. poznámka č. 43 na s. 28, poznámka č. 56 na s. 34 atp.) či 

nejasně cituje (např. odkaz k Velkému sociologickému slovníku od Hany Maříkové měl být 

uveden již na s. 12 a nikoliv až na s. 15). 

V souladu s výše vytčeným konstatuji, že v rámci standardů Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy předkládaná práce nesplňuje některé elementární požadavky kladené na 

bakalářské práce.1 Práci proto hodnotím jako nedostatečnou a její přijetí k obhajobě 

doporučuji až po přepracování a odstranění výše zmíněných nedostatků. 

 

V Praze dne 30. ledna 2015                  PhDr. Jaromír Mrňka 

                                                           
1
 viz odst. 3 čl. 3 Opatření děkana č. 10/2014 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování 

závěrečných prací. 


