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Ve své bakalářské práci se Marek Jansa věnuje politickému myšlení socialistické opozice v 

Československu v letech 1969-1977. Po úvodu následuje číselně druhá kapitola, která je 

přehledem vývoje opozičních proudů v tomto období. Další kapitola nese název „Politické 

myšlení“, ale ve skutečnosti je spíše reprodukcí nejdůležitějších programových textů posrpnové 

socialistické opozice. Systematicky a srozumitelně shrnuje hlavní body těchto dokumentů, avšak 

nedostává se k samostatnému definování o jaké „politického myšlení“ či jaké „politické jazyky“ 

v nich jde. O to se svým způsobem snaží čtvrtá kapitola popisující hlavní témata, která se podle 

autora v politickém myšlení tehdejší opozice objevují. Nehledě na to, že jde o vytyčení poněkud 

kategoriálně nesourodé (principiální otázky socialismu a lidských práv, historicko-politická 

otázka „osmašedesátého“, strategická otázka mezinárodních souvislostí současné situace), 

dostává se zde autor nejblíže tomu, co zamýšlel dělat, tj. rozbor politického myšlení.  

 Marek Jansa si zvolil velmi zajímavé, ale náročné téma. Není třeba, aby si v jeho 

ospravedlnění pomáhal poukazem na nedostatečné zpracování v dosavadní literatuře. Téma 

předchartovní opozice samozřejmě nemá v dosavadním bádání takovou prominenci jako Charta 

77, což je pochopitelné historicky, ale také politicky vzhledem k polistopadovému režimu, který 

z lidsko-právního disentu z velké části čerpal a čerpá svou historickou legitimitu. Avšak už první 

(resp. číselně druhá) kapitola práce - zpracovaná na základě existující literatury a publikovaných 

pramenů – názorně ukazuje, že zas tak špatné to se zpracováním tohoto tématu není. Pro 

odůvodnění cíle bakalářky zcela myslím postačuje výběr tématu: tj. „politické myšlení opozice“, 

které se dosud pro (nejen) toto období jako samostatná otázka nezkoumalo.  

Avšak právě zde vidím základní nedostatek práce, jímž je nedostatečné teoretické 

promyšlení badatelského přístupu. Výzkum politického myšlení má řadu svébytných problémů. 

Pramení jednak z povahy problému (poměr ideového vs. historického (kontextuálního) rozboru, 

ideologie vs. diskurzy, individuální vs. kolektivní aktér, ideje vs. jazyky vs. diskurzy aj.) a jednak 

ze skutečnosti, že výzkum politického myšlení ve východní Evropě je často specifický. 

V porovnání s klasickými zeměmi západní demokracie jako je Anglie či Francie totiž politické 

myšlení ve střední a východní Evropě nezřídka nachází výraz v primárně nepolitických formách a 

žánrech (literatura, film, výtvarné umění, věda aj.). Také proto jsou intelektuální dějiny 

historickým oborem, který se neobejde bez důkladné teoretické reflexe. Ta však v Jansově práci 

prakticky chybí. Vzhledem k úrovni autorova přemýšlení o problému přitom nemám pochyb o 

tom, že by takové reflexe byl schopen.  

 Jediným teoretickým pojmem z oboru intelektuálních dějin, který se v práci objevuje 

deklarativně a na několika místech spíše náhodně v textu jsou „politické jazyky“ Johna Pococka. 

Autor s pojmem ve skutečnosti nepracuje, resp. používá jej pouze metaforicky. Např. na str. 26 

tvrdí, že základní programové dokumenty posrpnové opozice „představují 

unikátní svědectví o politických jazycích československé opozice“. Dále je však už nijak 

nedefinuje. Domnívám se navíc, že pokud bychom pracovali s Pocockovým pojetím, nemohli 

bychom v jejich převážně většině hovořit o „různých politických jazycích“ ale pouze o různých 

tématech, přístupech a strategiích v rámci téhož „politického jazyka“. Většina těchto dokumentů 

a skupin (nikoliv všechny, výjimkou je např. HRM) vycházela víceméně z politického jazyka čs. 

reformního komunismu (definovaného marxistickým základem na jedné straně a aktuálním 

ideologickým a ideovým vymezením se vůči tzv. stalinistické deformaci resp. vůči stranickému 



tzv. dogmatismu či ortodoxii na druhé straně), který zároveň rozvíjela. Jednotlivé skupiny 

pochopitelně hledaly cesty za něj, jsou tedy „jazykovými akcemi“ v rámci daného „politického 

jazyka“, který tak zároveň pomáhají přetvářet. Jde o vývoj, který schematicky řečeno vede 

k vytvoření „politického jazyka“ „občanského, demokratického aktivismu“ založeného na 

ideologii lidských práv a představovaného v čs. dějinách symbolicky Chartou 77.  

Tento základní posun je bohatě popsán v teoreticky zaměřené historické literatuře k 

opozici (Falk, Judt, Isaac, Arató, Rupnik, Thaa, Tismaneanu aj.). Je to posun od reformě-

komunistického „socialismu s lidskou tváří“ jako shora, od osvícené (stranické) elity směřující 

reformy, jež může maximálně získat masovou podporu, k obecně stále ještě vágně 

„socialistickému“ přesto však již občansky tj. zdola chápanému aktivismu. Posun, který bývá pro 

polské poměry – avšak platí i pro čs. – trefně popisován jako posun od reformy shora k sebe-

organizující se společnosti. Posun, který ve skutečnosti začal v čs. prostředí již v době pražského 

jara a byl dokonán v letech 1976/77. To je podle mého názoru centrální badatelské zarámování 

„opozičního politického myšlení“ v daném období. Sémantické zarámování tohoto posunu jako 

posunu od „socialismu“ k „lidským právům“, jak je zdůrazňuje autor, je sice důležité, ale 

druhotné z hlediska podstaty změny politického a strategického myšlení, o které autorovi jde (viz 

hlavní otázky „perspektiv“ a „zkušenosti“ promítnuté do politického myšlení na str. 8).  

 Tím pádem je také poněkud nadbytečné autorovo opakované ujišťování, že tehdejší 

opoziční skupiny chtěly socialismus. To je naprosto evidentní a sotva lze v relevantní literatuře 

nalézt něco jiného! Socialismus ostatně chtěla zdrcující většina čs. opozice stejně jako masové 

protestní hnutí (viz Krapfl) ještě v roce 1989.  

  Nedostatečná pojmová reflexe se někdy – ne příliš často – projevuje i v konkrétnostech. 

Např. „nenásilný odpor“ není totéž, co bylo později nazváno „nepolitickou politikou“, jak tvrdí 

autor na str. 28. Tuto svou tezi o počátcích „nepolitické politiky“ pak dále rozvádí, avšak právě 

zde by měl rozlišovat mezi strategickou obhajobou nenásilného odporu – klasický projev čs. 

občanského odporu v době bezprostředně po invazi – a prvky formující se ideologie „nepolitické 

politiky“, které se v textu Manifestu objevují. Tyto dvě věci spolu nijak nutně nesouvisí, neboť 

v opačném případě bychom museli dojít k závěru, že (politická) politika se na rozdíl od 

nepolitické politiky rovná ochotě k násilnému činu. Což jistě autor nechtěl tvrdit.  

Při čtení práce nezřídka narazíme na překlepy, gramatické chyby, nešikovné větné vazby 

apod. Autor evidentně pracoval pod časovým tlakem a nedostatečně korigoval text před 

odevzdáním. To je škoda, neboť celkově je práce psaná čtivě a vyjadřovací schopnosti autora 

jsou velmi obstojné.  

Jansova bakalářka je velmi ambiciózní práce, která si zaslouží ocenění pro svůj záměr, 

vypořádání se s nemalým záběrem literatury a pramenů, systematičnost i velmi slušné jazykové 

zpracování. V  rovině konceptuální a interpretační však trpí řadou nedostatků a je vůbec otázkou, 

zda je takto zásadní, metodologicky i obsahově závažné téma vhodné pro bakalářskou práci. 

Celkově práci doporučuji přijmout k obhajobě a hodnotit jako „dobrou“.   
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