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Posudek vedoucího práce 

 

Bakalářská práce Marka Jansy je věnována tématu, které téměř nefiguruje v povědomí 

veřejnosti a je zároveň spíše na okraji badatelského zájmu – totiž formování, struktuře a 

ideologickým východiskům opozičních uskupení v prvních letech tzv. normalizace, před 

vznikem Charty 77. Historici věnující se opozici v období socialistické diktatury 

v Československu se zejména s ohledem na potřeby současnosti a kontinuity po roce 1989 

soustředili převážně na opoziční a perzekuované skupiny padesátých let a období po roce 

1977. Jistou výjimku tu představují zejména studie Milana Otáhala, v nichž můžeme nalézt 

alespoň dílčí sondy do organizace a myšlenkového světa opozice v první polovině 

sedmdesátých let. Vzhledem k nedostatku sekundární literatury o tomto tématu považuji 

práci Marka Jansy za cenný pokus o analýzu, jenž má ambici nejen demonstrovat schopnosti 

potřebné k absolvování bakalářského studia, ale zároveň i přispět k historickému poznání 

nedávné minulosti. 

V první části práce autor představuje základní chronologii a kontext činnosti uskupení 

prosazujících po roce 1969 alternativní politické koncepty a kritizujících etablující se 

„normalizační“ moc. V další části se pak autor soustředí na politické myšlení a politické jazyky 

opozičních skupin, přičemž si klade otázky po zkušenostech, jež vedly aktéry k vystoupení 

proti režimu, a po perspektivách, z nichž taková kritika byla artikulována. Poslední oddíl 

práce je věnován klíčovým tématům, jež hrála roli jakéhosi myšlenkového svorníku jinak 

heterogenních alternativních uskupení. 

Autor představuje kontext svého tématu na základě domácí i zahraniční literatury, informace 

k samotnému jádru práce čerpá zejména ze studií Milana Otáhala a z Pelikánovy „Socialist 

Opposition“, práce, která se z hlediska Jansova výzkumu nachází na pomezí primárního 

pramene a sekundární literatury. Samotný výzkum je založen na publikovaných primárních 

pramenech, zejména prohlášeních jednotlivých opozičních skupin, samizdatových a exilových 

časopisech a memoárech. 

Zkušenosti a východiska jednotlivých aktérů, k nimž se autor vrací i v závěru práce, jsou 

zmapovány na úrovni základního přehledu (politická orientace a příslušnost v šedesátých 

letech, zejména během pražského jara). Podrobnější odpovědi se čtenáři dostává na druhou 

ze základních otázek práce – tedy na tázání po různých perspektivách kritiky a alternativních 

konceptů a i po případném společném jmenovateli. Autor klade ve třetí části práce i 



v závěrečném shrnutí důraz na socialismus jako pojem, který byl schopen integrovat rozličné 

představy alternativních politických a společenských modelů. Zároveň v závěru práce znovu 

připomíná důležitý vnější faktor formování opozičních skupin, totiž represe ze strany 

obnovené socialistické diktatury (zmiňované již v úvodní části). Ty přispěly především 

k postupnému obrušování hran a zasypávání propastí mezi jednotlivými aktéry a uskupeními 

a zahájily tak postupný proces jejich integrace, který vyvrcholil vznikem Charty 77. 

* 

Hodnocení práce uvedu krátkou zmínkou o formě; na práci je znát chvat, který provázel 

finalizaci textu. Jeho projevem jsou občasné opakování jednotlivých sdělení, místy stylisticky 

neohrabané formulace, překlepy a pravopisné chyby (včetně např. nerespektování shody 

podmětu s přísudkem). 

Podstatnější je samozřejmě obsahová stránka, tedy výběr tématu, povaha otázek a tezí, 

kritická práce s prameny a schopnost interpretovat. Autor nevstupuje do tématu se silnými 

tezemi ani ústřední analytickou otázkou. Otázky, které formuluje částečně v úvodu a zčásti 

v rámci jednotlivých částí práce, jsou převážně popisné. Jedná se tak spíše o definici 

jednotlivých tematických polí. To předznamenává charakter práce jako celku – tedy spíše 

mapování terénu. Vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou práci a že navíc jde o téma 

spíše méně známé, to nepovažuji za zásadní pochybení. Jasněji zaměřené tázání by ale práci 

každopádně pomohlo. 

První část práce celkem zdařile uvádí čtenáře do kontextu formování „normalizačního“ 

režimu i jednotlivých opozičních skupin po roce 1969. I když se jedná spíše o kontext, 

oceňuji, že i zde autor vedle sekundární literatury (které je k tématu poskrovnu) čerpá 

z vydaných dokumentů a především z dobových „alternativních“ analýz (Šimečka, Pelikán, 

Tesař). 

Druhou část práce, jež by měla být klíčová, považuji za nejproblematičtější. Mělo by se 

jednat o jakousi kombinaci sociálně historické studie s důrazem na prosopografii aktérů a 

diskurzivní analýzy klíčových dokumentů opozičních skupin. Výsledek bohužel připomíná 

formou i obsahem spíše referáty než ucelený a vzájemně provázaný text. Chybí analytičtější 

otázka vztahující se na všechny skupiny a autor také vychází pouze z publikovaných 

pramenů. I tak se v textu dá narazit na zajímavé momenty zdůrazňující kontinuity nebo 

diskontinuity s pozdějším (známějším) politickým myšlením opozice soustředěné kolem 

Charty 77 (Nenásilí a pasivní odpor – zárodek „nepolitické politiky“ – v Manifestu deseti 

bodů, diskontinuitní prvek naopak v radikálně socialistické či trockistické perspektivě kritiky, 

což autor dále rozvádí v další části práce).  

Třetí část nepostrádá zajímavé teze a autor tu bezpochyby odvedl nejvíce interpretační 

práce. Důležité je především upozornění na přetrvávající věrohodnost socialismu, minimálně 

do vzniku Charty 77 a do velké míry, jak autor naznačuje poukazem na Havlovo prohlášení 

z roku 1983, až do osmdesátých let. Zároveň se však autor nespokojuje se šablonovitým 



rozdělením na předchartistickou „socialistickou“ a chartistickou „lidskoprávní“ opozici a 

sleduje přítomnost lidskoprávní agendy již v dokumentech vydávaných opozicí na sklonku 

šedesátých let a zejména v souvislosti s politickými procesy na prahu let sedmdesátých. 

V souvislosti se zahraničněpolitickou orientací alternativních politických uskupení je ve 

víru aktuálních debat o disidentech na Východě a na Západě zajímavá zmínka o pozornosti 

věnované již před vznikem Charty 77 např. dění v latinské Americe.  Jako dílčí problém této 

části vnímám skutečnost, že jednotlivá témata jsou vybírána podle různých kritérií; některá 

(jako socialismus) jsou vyjádřením určité hodnoty či souboru idejí, k nimž se různí aktéři 

shodně hlásí. Jiná (osmašedesátý, zahraniční politika) jsou spíše definicí tématu, o které 

dotyční jeví zájem a k němuž formulují různé postoje. 

Autor čerpá i ve vlastních empirických kapitolách vedle literatury v podstatě výhradně 

z vydaných pramenů. To je vzhledem k tématu (z velké části v podstatě dějiny idejí a analýza 

textů určených pro dílčí či širší veřejnost) legitimní. Práce by nicméně mohla při využití např. 

pramenů osobní povahy nebo stranických dokumentů a dokumentů bezpečnostních složek 

jít výrazně hlouběji. Budiž to výzva pro autora nebo pro kohokoliv dalšího, kdo by chtěl v této 

tématice pokračovat. Téma přímo vybízí k důkladnějšímu zpracování, jež bude čerpat 

z výrazně více zdrojů, včetně dosud nevydaných.  

Marek Jansa svojí studií prokázal kompetence nutné pro absolvování bakalářského studia; 

podal srozumitelný a přehledný výklad, dokázal interpretovat použité prameny a z větší části 

odpovědět na otázky, které formuloval. Navíc si pro práci zvolil mimořádně zajímavé téma, 

na jehož důkladnější zmapování a kritickou interpretaci se zatím spíše čeká. Zároveň je 

škoda, že při svých schopnostech nevěnoval práci přece jen o něco víc úsilí a že tak některé 

poznatky, zejména co se týče analýzy vzniku a obsahu jednotlivých opozičních dokumentů, 

zůstaly spíše na povrchu. Práci bych na základě zmíněných předností i nedostatků navrhoval 

hodnotit jako velmi dobrou. 

 

V Modrém dole, 25. srpna 2014        

Matěj Spurný 


