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Posudek vedoucího diplomové práce Martiny Krůsové 
„Konverze a kontinuita komunistické politické identity v českých zemích 

s důrazem na transformace po roce 1989“ 
 
 
Martina Krůsová napsala práci teoreticko-empirického typu v oboru historické sociologie, 
jejíž text je nadprůměrně dlouhý a obsahuje 10 stran (bohužel nestrukturované) bibliografie.  
 
Autorka si v této práci klade za cíl ukázat faktory konstitutivní pro tvorbu komunistické 
identity v českých zemích, kladouc důraz na střídání se faktoru bottom up a top down 
(v samotné práci nazývané vnější a domácí faktor). V první části tohoto bodu analyzuje různé 
elementy teorie a metod, které by jí mohly k tomuto účelu pomoci. V druhé části se zabývá 
znovuvytvořením komunistické identity v Čechách od jejího vzniku až do roku 1989. Tato 
část se opírá o různé analýzy, úvahy, a syntézy. Tyto analýzy jsou samozřejmě často silně 
zkreslené, což si autorka uvědomuje, přesto by mohla vypracovat zevrubnější kritiku 
pramenů. Na základě těchto úvah a terénního výzkumu se autorka snaží zachytit kontinuity a 
diskontinuity politické identity po roce 1989. Otázka není nová, je ale velmi zajímavá a dosud 
- i když jde o výsostně důležitou problematiku - nedostatečně prozkoumaná. Terénní výzkum 
v Klatovech jí pomáhá k osvobození se od pragocentristického pohledu. 
 
Autorka se mnou svoji práci konzultovala poctivě několikrát, byť času není nakonec nikdy 
dost. Výzkum, úvahy, problematizace a analýza dokumentů se vyznačují pečlivostí i 
syntetickým zaměřením. Její úhel pohledu jí občas nedovolil vidět některé elementy 
ideologicko-mocenského taktického boje. Tato zdánlivá slabost jí ale naopak umožnuje držet 
se analýzy ustálených identit, aniž by se ztratila v krátkodobém vzruchu.  
 
Práce je tím důležitější, že je poměrně průkopnická. Existující studie ponechávaly velký 
prostor pro nepochopení fenoménu, na který práce Martiny Krůsové vrhá nové světlo. I když 
poslední část by mohla být více syntetická, jde o výbornou práci. Ze sociální a historické 
perspektivy vysvětluje do určité míry osobitou komunistickou cestu vytváření moderního 
politického hnutí – a politické identity. To funguje v dnešním politickém systému, zároveň 
zůstává zapleteno možnými nitkami do svých vlastních minulostí (v plurálu). Z těchto důvodů 
navrhuji práci hodnotit jednoznačně jako výbornou.  
 
 
Otázky pro obhajobu: 
 
1/ Je dnešní český komunismus více univerzalistický anebo partikularistický? 
2/ Jaký vztah existuje dnes mezí geopolitikou a českou komunistickou identitou? 
 


