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Nezasvěcenému pozorovateli by se mohlo zdát, že analýza práce a pojetí práce ve státním 

socialismu bude tou nejnudnější kapitolou našich dějin, kde lze očekávat jen ideologickou 

předpojatost a převahu prázdných deklarací. Filipu Kellerovi již při prvním hlubším pohledu 

do problematiky muselo být jasné, že tomu je úplně jinak – že diskuse o pojetí práce ve 

skutečnosti patří k tomu nejzajímavějšímu v myšlenkovém světě období státního socialismu. 

Právě protože kategorie práce patřila k pilířům oficiální ideologie, zároveň však byla 

každodenní zkušeností, představovala (nejen) pro expertní kruhy tvrdý oříšek. Ideologické 

vize nového světa se v diskusích prolínaly s argumentačními nejasnostmi a dilematy, 

motivující aktéry k dalšímu promýšlení toho, co práce znamená v socialistické společnosti, 

která práce je produktivní a která nikoliv, podle jakých měřítek lze rozlišovat a jaký to má 

vliv na proměnu socialistické vize i společenské reality. 

Na předložené práci bych chtěl především ocenit, že odhaluje tento bohatý myšlenkový svět a 

zdůrazňuje jeho obrovský význam pro legitimitu státního socialismu. A ukazuje i proměny od 

„heroické“ budovatelské verze k diferencovanějšímu pojetí, kde výkon nebyl již vázán pouze 

na kvantitu, ale snažil se zohledňovat vzdělání, kvalitu výsledku, přijatelné či žádoucí formy 

hierarchií, význam kolektivu, rostoucí význam volného času atd. Zejména se když Keller opře 

o texty Radovana Richty a ukáže vědu a vzdělání jako klíčové distinktivní rysy produktivní 

práce (s. 66n.), je čtenáři jasné, že původní myšlenka produktivismu (s důrazem na dělnickou 

práci) byla definitivně překonána a že bylo pro socialistické uspořádání zapotřebí nalézt nové 

zdroje legitimity. 

Na práci bych rovněž vyzvedl pečlivost jejího zpracování. Filip Keller na sobě v posledních 

letech hodně zapracoval, a to jak směrem k teoretickému zakotvení svého výzkumu a myšlení, 

tak ve své schopnosti historizovat. Na pozadí toho, jak nejasně měl zpočátku odděleny 

současné koncepty společnosti (Honneth, Cohen) od tehdejších pojetí práce (Richta, Selucký, 

Mlynář), musím tuto pečlivost zpracování a jasný postup argumentace vyzvednout jako 

autorův skvělý výkon.  



Keller nenechává stranou ani myšlenkový svět dělníků (například tam, kde je vidět dělnický 

odstup od projektu reformního socialismu) a citlivě ho propojuje s expertními analýzami. 

Ocenit musím práci se sekundární literaturou. Keller nevynechává snad žádný relevantní text 

současné domácí historiografie (opírá se o práce klíčových specialistů této problematiky – 

Kopečka, Sommera, Míškové, Kubů etc.). Je jednak schopen přesně vystihnout argumentační 

jádro přístupu u jednotlivých autorek a autorů, jednak je zasadit do vlastní argumentace. 

Pokud bych v práci naopak viděl prvek, který může budit jisté pochybnosti, týkal by se 

nejspíš Kellerova používání kategorie diskursu. Na více místech totiž Keller pracuje s 

implicitně konvenční verzí aktérského jednání (kde lidé nějakým způsobem myslí a na 

základě toho nebo v souladu s tím jednají), používá k tomu však analyticky pojem diskursu, 

který má potenciál ukázat něco trochu jiného – totiž předpoklady toho, že se lidé ustavují jako 

(morálně soudící) bytosti (ať jako individua nebo jako skupiny). Abych uvedl příklad za 

všechny, na s. 83 Keller píše, že „v souvislosti s ekonomickými reformami věnoval expertní 

diskurs při pojímání práce zvláštní pozornost“ etc. Možná bylo v této situaci adekvátnější 

mluvit jen o expertech, kteří „věnovali pozornost“ a nechat diskursy stranou. Anebo naopak 

psát o diskursech, avšak sledovat jejich vnitřní strukturu včetně zlomů a inkonzistencí, které 

aktéry motivovaly k formulování dalších názorů. Bylo by to teoreticky jasnější a vůči čtenáři 

lehce korektnější. 

Pokud během obhajoby bude časový prostor pro doplňkové otázky, dal bych do pléna dotaz, 

týkající se jedné z důležitých ideologických figur kolektivní paměti, totiž pojetí reformního 

socialismu jako celonárodního nadšení. Na pozadí Kellerova bádání totiž může tento obraz 

vyznívat jako svého druhu fikce, jejímž prostřednictvím chtěly „pražskojarní“ elity po své 

porážce v roce 1968 legitimizovat své dosavadní počínání. K této otázce je samozřejmě 

zapotřebí přistupovat nesmírně obezřetně (zejména z toho důvodu, že součástí pozdější 

normalizační propagandy byla klasifikace pražského jara jako specificky „třídního“ projektu 

buržoazní inteligence, která si neprávem přivlastnila stát); možná je však na čase položit si 

otázku, jakou podporu měl projekt reformního socialismu v dělnickém prostředí (a které 

motivy zakládaly důvěru či nedůvěru dělníků vůči změnám roku 1968). 

Bez ohledu na to, zda na tuto otázku bude během obhajoby prostor, velmi vřele doporučuji 

Kellerovu práci k úspěšné obhajobě a navrhuji její hodnocení jako „výborné“. 
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