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POSUDEK 

na disertační práci PhDr. Jaromíra Mrňky  

LIMITY LIDSKOSTI  
Politika a sociální praxe kolektivního násilí  

v cěských zemích 1944–1946  
 Cílem disertace PhDr Jaromíra Mrňky Limity lidskosti. Politika a sociální praxe 

kolektivního násilí v českých zemích 1944 – 1946 je údajně zachycení, popis a výklad  jevů, 

resp. aktů kolektivního násilí , ... které se vyskytovalo v prostoru cěských zemí v období let 

1944 až 1946. Navzdory prěvažujícím interpretacím kveťna 1945 jako zásadního deǰinného 

zlomu, zameřǔje se hlavní výklad na kolektivní násilí jako na fenomén prěkracǔjící zažité 

mezníky. Prětrvávající vysoká úroven ̌výskytu násilných interakcí je prǐtom zásadním prvkem 

spojujícím záveřecňé operace druhé sveťové války s následujícími týdny a mešíci.  

 Jádro disertantova úsilí tvoří druhá a třetí část jeho práce, které jsou nadepsané 

„Bezmezné násilí (1944- 1945) a Očistné násilí (1945 – 1946), popisující přesně a nepochybně 

i vyčerpávajícím způsobem události, k nimž v příslušném období docházelo na vybraných 

místech země, kde byly projevy násilí už dokumentovány. Rozdělovníkem zkoumaných údobí 

je přirozená odlišnost subjektů násilí, tj. převážně okupačních sil v prvním případě, oproti  

nejrůznějším „revolučním“ aktérům („Revoluční gardy“ „Československá armáda“, „Rudá 

armáda“, „Bezpečnostní složky“ atd. ) v případě druhém, nikoli sama povaha násilí, které je 

přitom tematizováno jako víceméně hodnotově neutrální. Nejsem si ale proto jist, zda třeba 

obratu „očistné násilí“ mám nebo nemám rozumět ironicky.  

 Z hlediska disciplinárního má Mrňkův text, přinejmenším v jeho první části, asi 

nejblíže k historické sémantice, jinak má spíše povahu  tradičního politického dějepisectví, 

jak je tomu v případě druhé a třetí části disertace, kde hledisko teoreticko-analytické výrazně 

ustupuje jen chronologickému řazení událostí, nebo dokonce jen jejich enumeraci. 

Vzdor poučenému, zajímavému a v mnohém ohledu i reprezentativnímu 

teoretickému zarámování, kombinujícímu hlediska sociálně psychologické (Pilip Zimbardo), 

zjištění údajně „politické sociologie“, většinou ale chápané jako „sociologie historická“ 

(Charles Tilly) a mikrosociologie (Randal Collins),  může autor  narážet se svou tezí  o 

přežívání a kontinuitě  násilí na konci války a začátku obnovování republiky na nejrůznější 

podoby nesouhlasu, nehledě na to, že se mu jeho zajímané teoreticko-metodologické úvahy 



2 
 

z první části nepodařilo využit argumentativně v části druhé a třetí, které, jak už řečeno, jsou 

strukturovány v zásadě chronologicky. Třeba ve zmíněné kapitole „Bezmezné násilí“, kdy 

autor ukazuje násilí na „Transportech smrti“, „Partyzánských a protipartyzánských 

operacích“ a na „Květnovém povstání a závěrečné fázi války“ proto postrádám jeho 

zřetelnější stanovisko k jednání okupačních jednotek i k jednání v partyzánských operacích 

(viz třeba odvetnou akci proti četníkům v Přibyslavi). Je možné je vnímat a popisovat 

nediferencovaně a hodnotově neutrálně? Jestliže ano, jistě by bylo důležité to hlouběji 

odůvodnit. 

Otázku po srovnání a hodnocení různých případů násilí totiž nelze obejít ani 

metodologicky. Na jedné straně, s ohledem na  v práci zavedenou Tillyho definici aktů 

kolektivního násilí  ...prǐ nichž nejméne ̌ dve ̌ osoby koordinovane ̌ a bezprostrědne ̌ fyzicky 

poškozují jiné osoby (:27), se obojí násilí jakoby vlastně neliší - partyzáni byli stejně 

„plnohodnotnými specialisty na násilí“ (:113) jako okupační síly, ale naproti tomu ve 

veřejném prostoru jsou jejich akce různě hodnoceny (spravedlnost, nespravedlnost, pomsta, 

důsledky, atp.), což je problém, který by měl být  výslovně tématizován, a který navíc 

vnímání násilí posunuje směrem k problematice historické paměti. Obecnější otázky by pak 

zněly: Je násilí více kategorií historicko-sociální, případně – jak se naznačuje – politickou, 

anebo konstantně „antropologickou“? a také: „Je hodnocení konstitutivní složkou 

konceptualizace násilí jako předmětu poznání?“ To se např. týká také autorových výkladů 

Pražského povstání a závěrečných fází války. Vysvětlení tehdejšího násilí v Praze (např. 

upálení jednoho Němce a jedné Němky rozzuřeným davem nebo kolektivní dehonestace 

mrtvol Němců), které zde autor nabízí, totiž, že ... jeho prěvládající podobou se v prvních 

dnech po skoncění války staly násilné prěchodové rituály s brutalizovanými prvky 

karnevalového reje, v nichž zásadní zmeňa životního kontextu uvedla do pohybu po staletí 

utvárěné mentality (?!?) spojené s prěchodovými rituály a lidovou karnevalovou kulturou 

(:152)  je nehistorické, teoreticky  sporné a mravně diskutabilní. Nehistorické proto, že 

pojem karnevalové kultury vypracoval L. Febvre ve 30. letech pro analýzu doby Françoise 

Rabelaise, teoreticky sporné, protože beze všeho vykládá revoluci jako přechodový rituál a 

mravně diskutabilní proto, poněvadž relativizuje rozdíly různých úrovní a podob násilí. 

Kromě toho se tak autor zároveň se dostává do rozporu s vlastními předchozími výklady H. 

Arendtové z Úvodu k disertaci (účelovost násilí), a vlastně I s pojetím kolektivního násilí  u 

Tillyho ( jako ... násilných interakcí definovaných pomeřem mezi významností poškozování a 

mírou koordinace aktérů), jehož pojetí bylo proklamováno (spolu se Zimbardem a Collinsem) 

jako své hlavní hledisko. 

Disertant se svým případům věnuje velice podrobně, s velkou znalostí materiálu a 

schopností dát vyprávění literární přesvědčivosti, určitý problém jsem však měl s jistým 

nedostatkem historicko-sociálních kontextů, které by jeho výklady silněji „situovaly“ a 

diferencovaly, poukazovaly na dobové dispozitivy a výklady zbavovaly jisté prvoplánovosti  

v chápání historicko-sociálního jevu „násilí“, a to jak s důrazem na „historickou“, tak na 

„sociální“ podmíněnost  jeho konkrétních případů.   
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Práci proto nepovažuji za zcela vyrovnanou. Na jedné straně lze vysoce hodnotit  

autorovu schopnost reprodukovat obecné teoreticko-metodologické problémy dané 

problematiky a jeho schopnost shrnovat, ale na druhé straně právě toto není přesvědčivěji 

využíváno při vlastním výkladu zvoleného tématu. Nelze rovněž neocenit autorův 

vyčerpávající přístup k dosud existující sekundární i primární literatuře (i když třeba 

postrádám teoreticko-metodologické vyrovnání s „oficiální“ publikací Zdeňka Beneše, ed., 

Rozumět dějinám), ale na druhé straně je třeba připomenout, že chybí výklad případných 

odlišností přístupu jiných badatelů, v publikovaných pramenech, ve způsobech sběru dat, 

případně v situovanosti memoárů a vzpomínek atp. Protože se jedná o práci vycházející z již 

publikovaných textů, stálo by také za úvahu zmínit hermeneutické rozdíly v „dějinách jejich 

působení“, což by oslabilo dojem jisté jednorozměrnosti případně lineárnosti popisů. To se 

také týká jinak dobře zpracovaných, cenných a zajímavých příloh. Jistě by ale stálo za to, 

pokusit se je samostatně interpretovat a ukazovat na nich výkladové možnosti autorových 

teoretických východisek, případně je zařazovat na odpovídající místa v textu. 

Vedle těchto více méně všeobecných úvah, které autorovi nabízím pro jeho další 

„opracování“ textu pro  případnou  publikaci, je třeba upozornit na některé rušivé 

nedůslednosti nebo nejasnosti jeho textu: 

- Přehlednosti by prospělo vymezení a diferencování pojmů jako „násilí, „legitimní“ a 

„nelegitimní násilí“ „moc“, „panství“, „teror“, a to navzájem i s ohledem na rozdíly v jejich 

různé historické situovanosti, třeba v 90. letech XIX. století, kterými disertantovy výklady 

počínají, během první světové války, v meziválečném období atp., které jsou spojeny do 

vnitřně nerozčleněného toku. 

 -  Nejasné jsou způsob a důvody vymezování předělů v periodizacích. Nejenže není 

objasněno, proč jsou údobí vymezena tak, jak jsou vymezena, ale objasněny nejsou ani jejich 

přesahy, což může na některé čtenáře působit jako nejasnost ve vymezení předmětu. 

Disertace je datována údobím 1944 – 1946, historický úvod léty 1897 – 1945, kapitola 

Bezmezné násilí se týká let 1938 – 1945, kapitola Ocǐstné násilí let 1945–1946 a jedna její 

podkapitola (Tábory, nucená práce a prěsídlování) dokonce let 1945–1954. Jistě, to asi 

podporuje disertantovu tezi o kontinuitě násilí, které hrálo  při utváření poválečného 

Československa důležitou roli, ale zároveň znejasňuje kvalitativní rozdíly v jeho formách, 

konkrétně třeba v posledním případě, který by měl zahrnout případy násilí spojeného s 

„třídním bojem“, a projevující se manipulativními intervencemi do sociální struktury, 

existencí  pracovních táborů a „oficionalizovaného násilí“ v politických procesech 1949 - 

1954. Neměla by se vedle otázky „kontinuit“ položit také otázka „strukturních analogií“, 

včetně vyjasnění úlohy násilí v totalitárních, diktaturních a okupačních politických 

systémech?  

- Úvahy na str. 21. o kulturní a civilizační folii utlumování násilí asi nelze vyčerpat pouze  

poukazy na jeho sociálně-psychologické motivy (utlumení afektu)̊. Starou (a dodnes na 

mnoha místech světa uznávanou) tezi o monopolu státu na násilí by bylo třeba diferencovat 

prostřednictvím různých forem legitimity politického panství (legální, tradicionální, 
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byrokratické, hierokratické atp.).  

- Za zjednodušující považuji tvrzení, že Moderní stát nemůže využívat násilí k udržování 

nadvlády nad svými obcǎny, aniž by tím zásadne ̌neohrožoval legimitu své moci . Jakou roli 

pak hraje násilí při  udržování právního řádu?! Každá pokuta, každé odsouzení, každý výkon 

trestu atp. jsou specifickými formami násilí v zájmu udržování právního řádu. ...Pokud 

prěstanou být násilné prostrědky mocensky omezovány, je to naopak výrazem oslabení státní 

moci, která si prostrědnictvím neustále narus̊tajícího teroru chce za každou udržet nadvládu.  

To je rovněž zjednodušující, ať už s ohledem na vztah násilí a moci  („legitimního násilí“, 

„nelegitimního násilí“), tak na vztah násilí a právního řádu. Připojená argumentace H. 

Arendtové je jednostranně moralizující: odkaz na její pojetí banality zla, které nikdy nemuž̊e 

tvorǐve ̌ prětvárět podstatu večí – tedy být radikální, ale vždy je pouze krajne ̌ znicǔjící – 

extrémní ... by neměla být brána jako konečná, neboť vyžaduje, aby se ukázal vztah násilí a 

zla. Zlo je filosoficko-morální kategorie, kdežto násilí je vždy konkrétní sociální vztah.  ( 

čemuž autor vlastně  (asi nevědomky) přitakává na str. 34: různé typy násilných interakcí,…). 

 Vzdor předneseným kritickým poznámkám, připomínkám a námětům považuji 

disertační práci PhDr. Jaromíra Mrňky Limity lidskosti. Politika a sociální praxe kolektivního 

násilí v cěských zemích 1944–1946 za důležitou. Novým zpracováním rozsáhlého materiálu a 

formulací nových badatelských otázek přispívá k hlubšímu poznání v oboru soudobých dějin 

a původu některých historických kauzalit.  V tomto smyslu podle mne odpovídá nárokům 

kladeným na úroveň disertační práce a proti ji doporučuji k obhajobě. 

Prof. Miloš Havelka, CSc 


