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Když Zuzana Pivolusková před několika lety projevila zájem zpracovávat téma z oblasti dějin 

každodennosti a forem reprezentace komunistických elit, vřele jsem její záměr uvítal. Ačkoliv 

jsem tehdy nepředpokládal, že by v rámci bakalářského studia důkladně studovala dílo Pierra 

Bourdieu nebo jím inspirované historické práce, domníval jsem se, že jí budu schopen pomoci 

k analýze, v níž by si jednak osvojila základní badatelské dovednosti a interpretační postupy, 

jednak přinesla nové poznání na poli, které dnes badatelsky zažívá jistý vzestup. Nakonec měl 

vznik její práce úplně jiný průběh – kolegyně Pivolusková se spolehla na své vlastní postupy a 

badatelské zájmy a po několika letech, během nichž byl náš kontakt minimální, nabídla (k 

mému velkému překvapení) hotový text, který se najednou objevil nahraný v SISu bez toho, 

abych o něčem věděl a měl na jeho podobu jakýkoliv vliv. 

Tomu v zásadě odpovídá zaměření textu, položené otázky, členění, narativní postupy i závěry. 

Autorka sice ví, kam míří nebo o co se zajímá, ale většinou si neví rady ani s analytickými 

nástroji (např. pojmem elita nebo kategorií moci), ani s vymezením předmětu, interpretačními 

postupy či vyvozováním závěrů. Navíc se natolik těsně drží toho, co již bylo publikováno 

v knihách Karla Kaplana a Pavla Kosatíka, že budí pochybnosti o tom, zda její text přináší 

originální poznatky a závěry. Dokonce na těch místech, které bych za jiných okolností 

vyzvedl jako svébytný výkon bakalářského projektu, je pro mě obtížné tak učinit. Autorka 

sice podnikla samostatný archivní výzkum (např. pro rekonstrukci zámku v Lánech), jeho 

vazba na položené otázky je však minimální (autorka v uvedeném případě uvádí jen vysoké 

částky pro přestavbu zámku). Autorka si sice povšimla prací Sheily Fitzpatrickové (což by na 

bakalářské úrovni bylo možné ocenit), s přístupem však nijak nepracuje (pouze jeho 

prostřednictvím mechanicky doloží něco, co pro čtenáře bude sotva překvapivé, totiž že ve 

stalinském systému existoval klientelismus). 

                                                 
1
 Práce má vročení 2013, což však vzhledem k odevzdání v prvních lednových dnech roku 2015 lze považovat za 

omyl. 



Přitom se v práci objevuje řada motivů, s nimiž bylo možné dále pracovat – například tam, 

kde autorka sleduje fungování komunistického exilu v zahraničí a všimne si, že Marta 

Gottwaldová sloužila svému choti jako pomyslný „štít“ nebo možnost „útěku“ od politických 

debat (s. 23n). Pro fungování hierarchií v rámci komunistického exilu mohly mít tyto osobní 

vztahy velký význam, bylo by však zapotřebí je analyzovat hlouběji. Anebo si autorka 

povšimla estetiku laskavosti, s níž cíleně pracoval Klement Gottwald (s. 25). Pro jeho 

sebeprezentaci to mohlo být velmi důležité, právě vedle estetizace jiných postupů a způsobů 

jednání jako například sňatkové politiky (ve skutečnosti dosti kalkulativní) nebo například 

Gottwaldova alkoholismu (s. 35n.), kde bylo zapotřebí naopak rozvinout strategie pro jejich 

skrývání. Ani Gottwaldovy volnočasové aktivity (s. 38) by nebyly výkladově nezajímavé, pro 

jejich porozumění však nestačí pouze výčet (kartové hry, filmová představení), nýbrž by bylo 

vhodné si položit otázku, co znamenaly a jaké místo měly ve vytváření a reprodukcí sítí, o něž 

se opíral komunistický establishment konce čtyřicátých a začátku padesátých let. Takto lze 

pokračovat s kmotrovstvím žen (s. 40, jaký význam měla tato instituce v politickém systému, 

hlásícím se k sekulárnímu pojetí mezilidských vztahů?), praxí obdarovávání Marty 

Gottwaldové (jak působilo toto pompézní obdarovávání na pozadí kampaní za šetrnost nebo 

jednoduchý šat?), oslovování (s. 47 – kde převažovalo tykání a na jaké úrovni se začínalo 

vykat?). S těmito tématy bylo možné pracovat (některá opustit, protože nemají vypovídací 

hodnotu nebo nemáme dostatek pramenů), jiná naopak zpracovat důkladněji a hlavně – 

propojit výklad do jednotného celku. 

A zde vidím hlavní problém textu, který je spíše vyprávěním o tématu (byť docela slušně 

informovaným z prací Karla Kaplana a Pavla Kosatíka), nikoliv historickou analýzou, která 

by od jasných otázek, jasného vymezení pole bádání postupovala přes výklad dílčích 

problémů k jasným a originálním závěrům. Navíc, na pozadí vyprávěcího postupu (bez vnitřní 

výkladové linky) působí i název práce „nabubřele“, neboť se v práci o ohlášených jevech, o 

nichž jsem předpokládal, že budou jasně operacionalizovány a obezřetně analyzovány, vlastně 

mnoho nedozvíme. Ze všech těchto důvodů nedoporučuji práci Zuzany Pivoluskové 

k úspěšné obhajobě. 
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