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Abstrakt 

 

Tématem této diplomové práce je občanská angažovanost v období disentu, tedy 

v období 70. – 90. let 20. století, s důrazem na ženskou roli v něm a následný přesah na 

další generaci. Objekty mého zkoumání jsou potomci disidentů a bojovníků proti režimu. 

Cílem práce je zjistit, zda mělo na tyto potomky nějaký vliv vyrůstání v aktivistické rodině, 

zda to tak sami vnímají a také to, zda se v současné době nějak angažují. V teoretické části 

jsou představeny různé pohledy na občanskou angažovanost, svět disentu a roli žen v něm, 

dále představuji teoretický koncept hodnot a postojů a jak se přenášejí z generace na 

generaci. Empirická část představuje výsledky výzkumu a zjištění, které byly získání 

kvalitativní výzkumnou metodou, konkrétně formou rozhovorů s respondenty. V závěru 

práce jsou výsledky shrnuty a konstatováno dosažení cíle. 

 

Klíčová slova 

Občanská angažovanost, ženský aktivismu, disent, generace 

 

Abstract 

 

A subject of this diploma thesis is civic enegaement in a period of dissent, 

specifically in the period of 70´s - 90´s of twentieth century. The emhasis is on the female 

role in dissent and subseqent cross-over in next generation. Subjects of research are 

offsprings of dissidents and fighters with regime. The goal of this work is to find out an 

influance of subject´s growth in activist family and to specify their attitude to civic 

engagement. In theoretical part, different view on civic engagement, the period of dissent 

and the role of women in dissent are presented. I also familiarise theoretical concept of 

values and attitudes and how they are transferred from genetarion to generation. The 

empirical part presents the results of the research and the findings, which were obtained by 

an interwies with respondents as a one of qualitative research methods. In resume of the 

thess the results are summarized achieved goals. 

 

Keywords 

Civic engagement, women activism, dissent, generace
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1. ÚVOD 
 

 

V současné době probíhá v mediálním diskurzu v našich podmínkách debata o 

obnově, případně jakési reformě demokracie. Z mnoha stran slýcháme, že demokracie 

upadá nebo se její forma mění, v pro mnoho lidí nepřijatelné, politické uspořádání. To, jak 

se snažíme aktivní občanství podporovat a lidé k němu vychovávat, může svědčit o faktu, 

že cítíme, že je tu takových občanů málo nebo, že nejsou dostatečně aktivní. V souvislosti 

s nízkou volební účastí, všeobecnou pasivitou ve společnosti a znechucením z politické 

kultury u nás i ve světě vyvstává potřeba hledat důvody a motivace lidí, kteří i přesto 

aktivními občany jsou, a proč jimi jiní lidé nejsou. Aktivní občan neznamená automaticky 

kladný hrdina. Stačí se ohlédnout do nedávné minulosti, do období totalitního 

Československa, kde takový aktivní občan svoji činností nedemokratický režim často 

podporoval, jak uvádí i Václav Havel. (1978) V té době však existoval i jiný druh 

aktivního občana, kterého označujeme jako disidenta. A takového člověka mám, v tomto 

případě, na mysli. Člověka, který je morální autoritou. Podle Havla (1978) se takoví lidé 

rozhodli, že budou žít v pravdě, což podle něj, mimo jiné, znamená vystupovat proti útlaku 

a manipulaci. Život v pravdě musí mít, podle Havla (1978), základ v jednotlivých lidech. 

Kde se ale takoví lidé berou? 

Chceme-li zjistit jak se vlastně vytváří takový aktivní občan schopný v jakékoliv 

době bojovat za demokratické principy a spoluvytvářet občanskou společnost, musíme se 

soustředit nejen na jeho činy samotné, ale také na jeho motivace, osobnostní 

charakteristiky a prostředí, ze kterého vzešel. Souvislostmi okolo poslední z uvedených 

možností, tedy prostředí, ze kterého takoví jedinci pocházejí, se zabývá tato práce. 

 

 V této práci jsem se zaměřila na potomky lidí, kteří v nesvobodné společnosti 

socialistického Československa, vyvíjeli jakýkoliv odpor vůči komunistickému režimu a 

jak tyto aktivity, v tehdejší době, tito potomci vnímali. V zájmu různorodosti jsem se 

nesoustředila pouze na děti samotných disidentů, jak je například definuje Havel (1984), 

ale i na ty, jejichž rodiče nejsou tak známí a jejich aktivity nebyli tolik vidět, přestože byly 

mnohdy stejně důležité. Filip Horáček (2006) zároveň hovoří o tom, že jestliže byl nějaký 

odpor opomíjen, tak u toho ženského to platí dvojnásob.  
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Proto mě zajímalo, jak tuto roli žen v opozici vnímali respondenti u svých matek. 

Tím nejvýznamnějším, na co jsem chtěla v rámci této práce najít odpověď je, zda-li 

potomci lidí aktivních v opozici vůči totalitnímu režimu vnímají to, že na ně mělo 

vyrůstání v takové rodině vliv ve smyslu přenosu určitých hodnot a postojů, které za 

totality zastávali jejich rodiče, a zda se v nynějším životě občansky angažují. 

V souvislosti s občanskou angažovaností a zároveň v rozporu s mým úvodním 

tvrzením o určitém vytrácení občanské angažovanosti hovoří Ben Berger (2009) o tom, že 

dochází spíše k tomu, že se mění její formy a lidé se obecně angažují jinými způsoby. 

S tím souvisí i problematičnost tohoto pojmu, protože pro mnoho autorů zahrnují definice 

angažovanosti širokou škálu činností.  Proto se v rámci teoretické části zaměřuji na to, jak 

pojem občanská angažovanost a občanskou společnost chápali jednotliví autoři a to jak 

z pohledu angažovanosti v demokratických společnostech, tak z pohledu lidí, kteří se sami 

angažovali ve společnostech nedemokratických, a jak ji chápali v době nesvobody.  

 

Svou práci jsem rozdělila na čtyři části, přičemž stěžejní jsou části teoretická a 

empirická. V teoretické části se, jak jsem již zmínila, zabývám definicemi občanské 

angažovanosti. Dále se zaměřuji na nejdůležitější iniciativy v odporu proti režimu tak, jak 

je vnímají respondenti a na roli žen, kterou v něm hrály. V dalších kapitolách se krátce 

zaměřuji na to, co to vůbec jsou hodnoty a jak může probíhat jejich mezigenerační přenos. 

V empirické části nejprve představím základní výzkumná témata a výzkumné 

otázky, poté popíšu metodu, kterou jsem zvolila pro svůj výzkum, kterou je metoda 

polostrukturovaných rozhovorů. Dále vysvětluji, jakým způsobem jsem vybrala a 

shromažďovala údaje, a jak následně probíhala jejich interpretace. Analýzu rozhovorů, 

které jsem realizovala v rámci svého výzkumu, jsem rozdělila do kapitol, které 

korespondují s výzkumnými otázkami. V závěru empirické části se pokusím uvést zjištěná 

fakta do souvislosti s teoretickými koncepty. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
 

V první části mé diplomové práce představuji základní teoretické principy a 

východiska, která jsou důležitá pro pochopení výzkumné části. Jedná se především o teorii 

občanské společnosti jako takové a z toho vyplývající občanské angažovanosti. Následně 

představuji čelní představitele občanské angažovanosti v období disentu spolu s jejich 

pojetím tohoto tématu. Dále práce prezentuje vybrané a, ve spojení s výzkumnou částí, ty 

nejdůležitější, formy odporu proti komunistickému režimu v období tzv. normalizace 

v ČSR. V dalších kapitolách se pak zaměřuje na ženskou otázku ve spojení s tímto 

odporem a nakonec představuje několik pohledů na otázku mezigeneračního přenosu 

hodnot a postojů v rámci rodiny, které jsou, především kvůli povaze mnou vybraných 

respondentů, tedy potomků bojovníků proti režimu, důležité. 

 

2.1. Objasnění pojmu občanská společnost 
 

Přestože se s pojmem občanská společnost setkáváme velmi často, a to nejen 

v odborné literatuře či v médiích, ale mnohdy i v soukromém životě, jeho definice je velmi 

obtížná - pojem se v literatuře vyskytuje po staletí, teoretická literatura dokonce klade 

původ pojmu občanská společnost, societascivilis, až do starověku (v té době ale, tento 

pojem, znamenal totéž, co stát, a označoval tak politické společenství, v němž existovala 

určitá ústřední moc a autorita).(Müller 2001)A jak říká M. Dohnalová, v přístupu k němu, 

došlo v průběhu času i k významovým a obsahovým posunům a je častým předmětem 

odborných diskusí (Dohnalová, 2003). 

Pojem občanská společnost, blížící se jejímu dnešnímu významu, se používá od 18. 

století (Skovajsa, 2010), nejčastěji se ale začal v akademickém diskursu objevovat v 80. 

letech minulého století, kdy vyvstala potřeba popsat a vysvětlit mechanismy odporu 

v komunistických režimech napříč Východní Evropou. To, co bylo na Západě do té doby 

přijímáno jako samozřejmost, začalo být kriticky zkoumáno. (Müller, 2003) 

 

Ze sociologického hlediska, se na občanskou společnost dívá např. Alexander de 

Tocqueville. (1992) Považuje ji za základ demokracie, protože ji definuje jako tzv. stav 

společnosti.  
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Tu zároveň rozděluje na sféru státu, občanské společnosti, což jsou, podle něj, 

ekonomické a soukromé aktivity lidí a politickou společnost. Občanskou angažovanost 

tedy pojí především s demokracií. 

Další sociolog, Marek Skovajsa, ji v mnohem pozdější době a konkrétněji, také ve 

vztahu k demokratickému prostředí, popisuje jako oblast mimo rodinu, stát a trh. Toto 

pojetí sám nazývá pojetím základním. (Skovajsa, 2010) 

 Podle Skovajsy, je občanská společnost: ,,především oblastí lidského sdružování 

neformálního nebo formálního charakteru, hnutí a iniciativ, spolků, společností, církví, 

asociací, svazů, klubů, sborů, nadací a dalších subjektů, kterých v každé svobodné 

společnosti existují desetitisíce a které usilují o naplnění nejrozmanitějších cílů.“ Spolky, 

nadace, církve nebo školy a muzea a další organizace, zřízené např. jako obecně prospěšné 

společnosti, jsou jen některé z příkladů organizací, patřících do občanské společnosti. 

Občanskou společnost tedy chápe především jako shluk organizovaných celků. Zároveň 

ale uvádí důležitý dovětek, že občanská společnost má také neviditelnou část: hodnoty, 

společenské normy a zvyklosti, které ovlivňují chování občanů a jeho hodnocení ostatními. 

(Skovajsa, 2010: str. 64-68)  

V uvedené definici je potřeba vyzdvihnout výraz ve svobodné společnosti. Pro 

pochopení obecného pojmu občanská společnost, může být Skovajsovo vysvětlení 

dostatečné. Ale pro účely této práce, s přihlédnutím především k předestíranému období 

našich dějin, tedy období systematického utlačování a omezování přesně takové občanské 

společnosti, o které Skovajsa mluví, a právě které se komunistický režim bál, je vhodnější 

použít výrok, který popisuje občanskou společnost jako:,,obranný val proti 

kombinovanému útlaku jak ze strany státu, trhu či jiných společenských sfér“ (Müller, 

2003: str. 74) 

Kromě toho, by bylo vhodné představit i pohled na občanskou společnost, který 

vznikal v době, kdy předpoklad svobody neplatil. Jedním z takových, by mohl být pohled 

osobnosti z řad vrcholných představitelů opozice vůči komunistickému režimu v 

Československu, Václava Havla, který ve svém novoročním projevu z 1.1.1995, pronesl 

tato slova: 

„Občanskou společností rozumím takovou společnost, která je otevřena 

nejrozmanitějším projevům lidského sdružování, ať už založeného na 

společných zájmech, cílech, názorech, zálibách, či na solidaritě a vůli něco 

dělat pro své bližní, a která dokáže sebe samu na tomto přirozeném základě 

strukturovat.“ (Havel 1995) 
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Komunistický režim se za každou cenu snažil zabránit projevům svobodných 

občanských aktivit a iniciativ, kterých se obával z důvodu jeho ohrožení. Přesto se ale 

nezávislá občanská společnost nakonec dokázala prosadit (Skovajsa, 2010, Otáhal in 

Blažek 2005, Jechová 2003, Vaněk 2009) 

 

 

2.2 Občanská angažovanost v různých konceptech a kontextech 
 

 2.2.1 Občanská angažovanost 
 

S pojmem občanská společnost se pojí pojem stejně důležitý, a to spojení: občanská 

angažovanost nebo také občanský aktivismus. Je na místě zmínit nezpochybnitelný fakt, ze 

kterého chápání občanské společnosti v této práci vychází, a to, že zdrojem, nebo, dá se 

říci jakýmsi generátorem činnosti v občanské společnosti, jsou aktivní občané – bez nich 

by totiž žádná občanská společnost ani nemohla existovat. Jsou-li lidé pasivní nebo 

nemají-li zájem o správu věcí veřejných, nemůžeme o občanské společnosti hovořit. 

Občanskou společnost tvoří tedy především aktivní občané. (Frič, 2015) Mezi občanskou 

angažovaností ve svobodných a nedemokratických společnostech však existují výrazné 

rozdíly. Pohledy jednotlivých autorů, kteří jí chápali v jednotlivých kontextech, představuji 

v této kapitole. 

 

Pojem aktivní či angažovaný občan se v literatuře a v mediálním diskursu objevuje 

především v souvislosti se zásahem nějaké vyšší moci, nejčastěji státního aparátu, často 

v kontextu jakési aktivní obrany demokracie. Avšak s přihlédnutím k historickému vývoji 

lze hovořit i o opačném směru. Aktivity podporující režim, který potlačuje základní práva 

a svobody člověka jako občana. V socialistickém Československu podporovali lidé 

nesvobodný režim činnostmi, jako jsou masové oslavování uměle vytvořených svátků, 

zdobení oken i aut, pochody, účastí na členských schůzích, nacvičování na spartakiádu 

anebo téměř plná volební účast. (Havel, 1978) Dá se ale v tomto ohledu hovořit o aktivním 

občanovi?  
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Jiřina Šiklová mluví o tom, že za takové ústupky (o kterých se zmiňuje Havel, 

1978), lidem nebyla odepřena možnost rozvíjet svou profesní dráhu a vzdělávat se v jimi 

vybrané oblasti, díky čemuž si vybudovali lepší kariéru. (Šiklová in Prečan, 2015) 

V rámci této práce jsou aktivními občany myšleni především ti, které můžeme 

zpětně označit za disidenty a jejich spolupracovníci, případně ti, kteří vyvíjeli občanské 

aktivity ne proto, aby režim podpořili, ale s úmyslem projevit svá práva, potlačit totalitní 

režim a vymanit se z něj.  

 

Jestliže se nyní, ve veřejném diskursu, zaobíráme otázkou, kam se aktivní občanství 

vytrácí, kterýžto fakt můžeme demonstrovat mimo jiné i na stabilním poklesu volební 

účasti, což je podle Adler a Goggin (2005) jeden z ukazatelů občanské angažovanosti, měli 

bychom se zaměřit na motivace a osobnostní charakteristiky občanů, kteří bránili svou 

představu o demokracii i pod hrozbou umlčování, vyslýchání, odnětí svobody či 

ohrožování vlastní rodiny ze strany komunistického režimu, a tyto motivace se snažit 

vysvětlit a popsat. 

Ve výzkumné části této práce se věnuji občanské angažovanosti, kterou vytvářeli 

rodiče, případně i jejich potomci za dob normalizace ale zároveň i na angažovanost, kterou 

u sebe vnímají tito potomci v dnešní, svobodné době. Proto je na místě představit, co se 

pod tímto pojmem rozumělo v totalitním Československu před rokem 1989 a jak ho autoři 

vnímají dnes. 

 

 

2.2.2 Občanská angažovanost a demokratizace společnosti 
 

O občanské angažovanosti mluví například Robert Putnam. Pojem občanská 

společnost, občanská angažovanost a především sociální kapitál, jsou u něj hlavním 

předmětem zájmu. Jeho článek Bowling Alone: America’sDecliningSocialCapital, 

uveřejněný v roce 1995 v časopise JournalofDemocracy mu zajistil mimořádnou 

pozornost. Tvrdí v něm, že na sociálním kapitálu, který definuje jako horizontální vazby ve 

společnosti, je v podstatě závislé přežití demokracie. Putnam (1995) vychází především 

z poměrů ve svobodné Americe. Stejně jako Tocqueville (1992) ji tedy úzce spojuje 

s demokracií. 
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Autor se domnívá, že občanskou angažovanost ovlivňují výkony vlád a naopak. 

Dále tvrdí, že vyšší míra občanské angažovanosti přispívá k rychlejší ekonomice, 

vzdělanostnímu rozvoji, nižší kriminalitě, budování sítí důvěry a reciprocity skrz celou 

společnost. Z toho vyplývá, že země se silným sociálním kapitálem, a tím pádem i se 

silnou občanskou společností, mají lépe fungující státní aparát a také fungující ekonomiku. 

(Putnam, 1995) 

 

V rámci tohoto tvrzení by se však dalo polemizovat nad tím, do jaké míry bere 

Putnam v úvahu silný komunitní život v chudých zemích, kde jsou pokusy o vedení státu, 

o takovém, o jakém alespoň z části mluví, zatím velmi neúspěšné. 

 

Občanská společnost podle Putnama ovlivňuje také veřejný život a zároveň 

osobnostní vyhlídky jednotlivců. Svůj názor demonstruje na příkladu porovnání severní 

Itálie s její jižní částí. Putnam (1993) zjistil, že severní oblast je ekonomicky i politicky 

úspěšnější a tvrdí, že je to díky vyšší míře občanské angažovanosti. Tím má na mysli 

participaci občanů v různých spolcích i politických organizacích, ctění zákonů a 

rovnostářskou politiku a jejich aktivní účast v komunitě a z toho vyplývající vyšší míru 

důvěry ve společnosti a mezi jednotlivci. Tím potvrzuje myšlenku Tocquevilla (1992), 

který tvrdí, že demokratická vláda je posílena, pokud čelí aktivní občanské společnosti. 

Aktivní/angažovaná společnost je pro Putnama (1993) místem pro rozvíjení sociálního 

kapitálu, důležitého pro zdravou demokratickou společnost. Angažovanost si nespojuje 

nutně s přívlastky: ,,politická“ či ,,občanská“, ale zahrnuje do ní vše, od čtení periodik, 

hraní bowlingu, psaní do novin, přes zmíněnou politickou participaci. 

 

Tato definice se se zdá být příliš širokou, částečně i zmatečnou, protože jestliže se 

v současné době mluví o tom, že se projevy občanské angažovanosti objevují stále řídčeji, 

nebo že se transformuje do mnoha různých forem (Berger, 2009), není zcela jasné, co je 

tím myšleno.  

Na přílišnou šíři takové definice občanské angažovanosti, jak ji popisuje Putnam 

(1993) poukazuje právě i Berger (2009), pro kterého je dokonce pojem občanská 

angažovanost mrtvým a nejraději by jej tzv. pohřbil. Veřejnost si, podle něj, pod 

občanskou angažovaností může představit cokoli, může ji chápat úzce jako viditelné 

aktivistické činy, velké demonstrace, ale i široce, kdy si do ní projektuje veškerou 

komunitní či charitativní činnost, darování financí, dobrovolné setkávání, psaní do novin, 
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nebo právě i prosté hraní bowlingu. Když se pak ve veřejném diskursu objevují názory, že 

se občanská angažovanost vytrácí a proč je tomu tak, dá se namítnout, že se jen mění její 

forma a projevy. Každopádně se dá říci, že ať je občanská angažovanost cokoli, je určitě 

potřeba. (Berger, 2009) 

Berger ve své práci dokonce navrhuje řešení, čímž by mělo být rozdělení 

pojmosloví angažovanosti na politickou, sociální a morální. Použití těchto konkrétnějších 

výkladů, jestliže se mluví o občanské společnosti, by mělo pomoci jasněji rozeznat 

principy fungování demokratické společnosti. (Berger, 2009) 

 

Podobně jako Putnam vysvětluje propojení občanské společnosti a demokracie i 

PippaNorris. (2002) Autorka tvrdí, že participace občanů, účast ve volbách a občanská 

společnost sice sama o sobě nezaručuje fungování zastupitelské demokracie, ale že tento 

modernizační proces přináší vyšší vzdělanost, gramotnost a blahobyt, tedy že jsou spolu 

úzce spojené. Samotná účast ve volbách je podle ní ,,symptomem zdravé občanské 

společnosti.“(Norris, 2002, str. 5) 

Zde lze, stejně jako u Putnama, namítnout, že by bylo možné nalézt výjimky 

z tohoto modelu na příkladech Indie či zemí Latinské Ameriky, kde se sice lze mluvit o 

postupné demokratizaci společnosti, která však zatím nepřináší kýžené výhody.  

Putnam (1993) se domnívá, že když občané chtějí a čekají lepší vládu, a když se o 

ni sami zasadí, vlastní snahou ji získají, především díky horizontálnímu složení sociální a 

politické společnosti. Když komunita začne spolupracovat pro společný zájem, vytvoří tzv. 

obecnou reciprocitu. To znamená, že jedná-li jedinec recipročně, je motivován 

krátkodobým altruismem a zároveň dlouhodobým egoismem. Jestliže ve společnosti 

dlouhodobě funguje reciprocita, která odkazuje na trvající vztah směny probíhající kdykoli 

a zároveň vyvolává vzájemná očekávání, že to jeden druhému splatí, buduje se vzájemná 

důvěra, čímž se vytváří vysoký sociální kapitál. Taková občanská spolupráce se však nedá 

nastavit reformami či zákony. Smlouvy v takové společnosti nejsou formální, ale morální. 

V tomto náhledu lze nalézt paralelu s disidentským prostředím. 

Co se týká Jižní Itálie, ve které byly sociální a politické vztahy historickým 

vývojem strukturovány vertikálně, tu považuje Putnam (1993) za méně občanskou 

společnost, kde existuje velká nedůvěra, malá účast na věcech veřejných a korupce je 

normou.  
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Právě toto představené porovnání dvou částí Itálie by mohlo – z jiného úhlu 

pohledu - pomoci pochopit kontext doby za vlády komunistického režimu a principy, podle 

kterých lidé v takové době jednali. Lze říci, že jedna velká skupina z řad disidentů a 

obyvatel, jež s režimem nesouhlasila, by se dala hypoteticky zařadit do příkladu Itálie 

severní (důvěra, obecná reciprocita, vyšší zájem a spolupráce na něm, horizontální vazby), 

zatímco druhá polovina, (tolerující bezpráví, tedy málo angažující se, nezajímající se o 

veřejné dění, probíhající korupce a její podpora samotnými lidmi) by se dala lépe přirovnat 

k Itálii jižní, jak o ní mluví Putnam.(1993) 

 

Pohledy na občanskou angažovanost uvedené v této kapitole zde uvádím proto, že 

mi pomohly při vytváření výzkumných otázek pro respondenty a zároveň i během 

samotných rozhovorů, kde jsem se často setkávala s nepříliš jasným pochopením tohoto 

pojmu. V jednom a tom samém rozhovoru jsme totiž probírali jak téma angažovanosti 

v době totality, tak téma angažovanosti v dnešní době. Bylo proto důležité znát rozdíl mezi 

nimi a správně je rozlišovat. Velká část respondentů totiž chápe například volební účast za 

samozřejmost a nechtěli ji označit za prvek občanské angažovanosti. Na druhou stranu jít 

volit v socialismu a svobodně si při tom koho, za angažovanost považují.. 

 

Pro lepší orientaci zde uvádím přehlednou tabulku (tabulka 1), kterou sestavili  

J.Ekman a E. Amna (2012), kde rozdělují občanskou angažovanost na koncepty: politické 

participace a občanské angažovanosti. Většina projevů, se kterými Ekman a Amna pracují, 

se objevují ve výpovědích mých respondentů, když mluví o své aktuální občanské 

angažovanosti. Ekman a Amna (2012) shrnují - již dříve uvedené - formy občanské 

angažovanosti a nově ji rozdělují také na latentní politickou participaci. Tím je myšlena 

občanská participace, která zdánlivě nemá s politikou nic společného, ale je tvořena 

aktivitami jako je práce v komunitě, pomoc druhým nebo jen vlastním životním stylem 

(oblečením, stravováním nebo hodnotami, které člověk vyznává a podle nichž řídí své 

jednání). Lidé se scházejí a angažují ve své komunitě, s cílem zlepšit podmínky určité 

skupiny, čímž se zároveň podílí na demokratizaci celé společnosti.  

Tyto aktivity by se daly nazvat tzv. nepolitickou politikou, o které mluví Havel a 

Benda (srov. Havel, 1984, Benda 1978) 
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Tabulka 1. Latentní a manifestační politická participace (Ekman, Amna: 2012, str. 292),  

 

Občanská participace (latentní 

politická participace) 
Manifestní politická participace 

Zapojení se 

(upozorňování 

na problém) 

Občanská 

angažovanost 

(aktivní forma) 

Formální 

politická 

participace 

Aktivismus (mimoparlamentní 

participace) 

Legální Nelegální 

Individuální formy 

Osobní zájem o 

politiku a 

společenskou 

problematiku, 

pozornost je 

věnována 

politickým 

věcem 

Aktivity stojí na 

osobním zájmu 

a pozornosti 

k politickým a 

společenským 

problémům 

Účast ve 

volbách a 

kontaktní 

činnosti 

Mimoparlamentní 

formy participace 

jako je projevení 

svého názoru na 

veřejnosti, 

podepisování 

petic 

Politicky 

motivované 

nelegální 

jednání 

založené na 

individuálních 

motivacích 

Kolektivní formy 

Pocit 

příslušnosti ke 

skupině nebo 

kolektivu, který 

má výrazný 

politický náboj 

nebo konkrétní 

program. 

Životní styl 

související 

s určitým 

politickým 

postojem 

(identita, 

oblečení, 

hudba, 

stravování, 

hodnoty 

jedince) 

 

Dobrovolnická 

práce, která 

vede ke 

zlepšení 

podmínek 

v lokální 

komunitě či 

práce pro 

charitu nebo 

pomoc druhým 

(ale mimo 

vlastní kruh 

rodiny či 

blízkých přátel) 

Organizovaná 

politická 

participace – 

členství 

v politické 

straně nebo 

organizacích 

Volně 

organizované 

formy či sítě 

založené na 

politické 

participaci 

Např. nová 

sociální hnutí, 

demonstrace, 

stávky a jiné 

protesty 

Nelegální a 

násilné aktivity 

a protesty – 

demonstrace, 

výtržnosti, 

ničení cizího 

majetku, 

squatting, 

konfrontace 

s policií nebo 

politickými 

odpůrci 
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Jak už bylo řečeno, pohledy na občanskou společnost a občanskou angažovanost se 

liší v závislosti na historickém období. Z pohledu dnešních teorií, se některé občanské 

aktivity v době totality, jeví jako nemyslitelné, příkladem může být např. vyjádření svého 

názorů pomocí svobodných voleb. 

Proto v další kapitole představuji, jak tento pojem a jeho projevy chápali ti, kterých 

se v dané době nejvíce týkal. 

 

2.3. Občanská participace očima čelních představitelů disentu v ČSR 
 

V předchozí kapitole byly uvedeny definice a výklady autorů se zaměřující se na 

vysvětlení pojmů občanská angažovanost a občanská společnost. Autoři s nimi pracovali 

především ve spojení s demokratickou společností. Nyní práce představí přední české 

představitele disentu a jejich pohledy na občanskou společnost v kontextu období 

komunistického režimu, přetrvávajícího v českém prostoru přes čtyřicet let. 

 

V akademickém diskursu mnohdy zaznívá zpětná kritika fungování občanské 

společnosti v období komunismu. To může být způsobeno tím, že pojetí občanské 

společnosti je často poměřováno západními standardy, které, jak už bylo řečeno, byly 

formovány především autory v režimech demokratických. Pro pochopení tématu je tedy 

důležité tyto proudy srovnat a ukázat, jak tento pojem chápali lidé, kterých se v tomto 

kontextu bezprostředně týkal. 

 

2.3.1. Občanská společnost v pojetí Václava Havla 
 

Jedním z čelních představitelů odporu proti komunistickému režimu 

v Československu, byl Václav Havel. Ve svých esejích se často zaobírá myšlenkou 

občanské společnosti, která se mu zdá často málo aktivní vůči totalitnímu režimu, a tím, 

proč se režim díky tomuto, tak dlouho udržoval. Tyto konkrétní eseje jsem vybrala z toho 

důvodu, že v nich Havel popisuje, co vlastně v tamní době znamenalo být disidentem a 

mluví v nich také o hodnotách a postojích, kterými takoví lidé museli disponovat, kterýžto 

fakt jsem později využila ve výzkumné části. Dále v nich popisuje, jakým způsobem v té 

době fungovala občanská společnost, její paralelní struktury a také represe, jež na lidi, kteří 

s ním nesouhlasili, režim uvaloval. 
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V eseji Politika a svědomí, kterou sepsal u příležitosti udělení čestného doktorátu 

Univerzity v Tolouse-LeMirail v roce 1984, se zamýšlí nad principem fungování 

totalitních režimů. Jak vlastně může takový velký totalitní kolos fungovat s podporou masy 

lidí. Popisuje v ní moc, která je všude, rozpíná se jako monstrum, které vlastně nikdo 

neovládá. Všichni svým mlčením něco říkají. Funguje především díky systémům vlád, 

represí, všeobecného strachu, který degraduje morálku a soukromí. Tvrdí, že si někdo 

možná může myslet, že by bylo nejlepší sprovodit takové systémy ze světa, v takovém 

případě ale varuje před prohlubující se krizí, především díky množství mrtvých, které by 

tak zákonitě muselo být vysoké.  

Zdůrazňuje, že žádné zlo nelze odstranit skrze symptomy, ale pouze skrz jeho 

příčiny. (Havel, 1984) 

Jednou z jeho hlavních vizí, je tzv. nepolitická politika, která se významem blíží 

latentní politické participaci u Ekman a Amna (2012) a navazuje na ní také Václav Benda 

(1978). Shodují se v tom, že taková politika, je skrytá (latentní) a že ji jako politiku lidé 

nemusejí ani chápat, ale tím jí není ubíráno na významu. 

Havel říká, že oproti té hlavní, viditelné veřejné politice, kterou nazývá politikou 

řízení mas lidí skrze účelovost a praktičnost, je nepolitická politika způsobem, jakým lze 

v našem životě hledat smysl, jak chránit jeho mravní původ, chránit pravdu a především 

jednat podle svého svědomí. Prototypem takového nepolitického politika, který má dopad 

na společnost a ohrožuje svým smýšlením a jednáním režim, je podle něj disident. (Havel, 

1984) 

Politika zdola je podle něj v podstatě jediná možná, taková politika, ale musí být 

vykonávána člověkem, ne aparátem. Taková politika musí růst ze srdce, ne z teze. Politiku 

v tomto smyslu bere jako praktikování mravnosti, jako službu pravdě a starost o bližní.  

Sám uznává, že je to, jako způsob praktikování politiky v dnešním světě, značně 

nepraktické a těžko aplikovatelné, ale i přesto zde, podle něj, neexistuje žádná lepší 

alternativa. (Havel, 1984) 

Významnou roli, v pochopení významu občanské společnosti v komunistických 

zemích, hraje rovněž Havlova esej Moc bezmocných (1978), kde klade důraz na etické 

jednání, a termín „život v pravdě“ bere jako zbraň v rukou obyčejných lidí proti 

autoritativnímu režimu v jejich každodenním životě. Pro Havla byla občanská společnost 

vizí, stojící ne nezávisle na státu, ale v jeho přímé opozici. 
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Havel (1978) hovoří o tom, že se režim drží u moci především díky tzv. 

samopohybu lidí, kteří neustále obelhávají své svědomí, vytvářejí si alibi a chovají se tak, 

jak je očekáváno. Tvoří si svět iluzí, ve kterých denně používají hesla, která jsou ale 

postavena na lži, vytvořena systémem a časem si taková hesla vezmou za své, přestanou je 

vnímat a tím se zřeknou své identity ve prospěch systému, aby měli klid. V podobném 

duchu mluví o tzv. mlčící většině, která svou pasivitou a přijímáním principů režimu za 

své, ho pomáhá utvářet, i Šiklová: „Váhavě a neradi, ale přesto spolupracovali s 

establishmentem a přijímali určité výhody jako odměnu za svou relativní konformitu.“ 

(Šiklová in Prečan, 2015, str. 141)  

 

2.3.2. Václav Havel a disent 
 

Havel dále tvrdí, že tím, že člověk dokáže dlouhodobě žít ve lži, kterou časem 

přestane vnímat, nastává tzv. krize identity. Ta má hlavně mravní dimenzi, projevuje se 

jako mravní krize celé společnosti, lidé jsou demoralizovaní. Řešením by, podle něj, měl 

být život v pravdě. To ukazuje na příkladu zelináře, který se vzbouří, začne říkat, co si 

myslí, přestane vyvěšovat cedule (hesla) a vystoupí ze života ve lži a znovu nalezne svou 

potlačovanou důstojnost a vrátí se k sobě samému. S tím přijdou samozřejmě sankce ze 

strany režimu, ale také ze strany tzv. zidealizovaných spoluobčanů.  

Mravní dimenze v případě krize identity, ale také znamená, že takový člověk jde 

ostatním příkladem. (Havel, 1984) 

Takovými morálními autoritami, jsou myšleni, jak už bylo řečeno, především 

disidenti. Ti se nejenže rozhodli žít v pravdě, ale mají, podle Havla, ještě další vlastnosti, 

kterou je vyjadřování svých nekonformních postojů a názorů vůči režimu; to, že jsou 

veřejně známí a to i na Západě; mají politický charakter; jsou intelektuálně založení a píší, 

což je často jediný projev, díky kterému si zajistí širší pozornost. Často se objevují 

konotace se slovem disident ve smyslu slova odpadlík, ale podle Havla se disidenti 

odpadlíky nikdy být necítili. Stejně tak to slovo neznamená žádnou speciální profesi, není 

to někdo, kdo se záměrně rozhodl být disidentem ve smyslu profesionálního nespokojence. 

Disidentství je důsledek konkrétních, morálních a hodnotových životních postojů. To, že je 

člověk disident, se dozvídá, až když jím dávno je. (Havel, 1984) 

Zde, v souvislosti s disidenty, jako individuálními jedinci se představuje prostor pro 

potenciální opozici totalitnímu režimu.  
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Změna režimu musí vycházet z člověka, z jeho základního nastavení, jeho vztahu 

k sobě samému, k druhým lidem a univerzu. (Havel, 1978)  

Na to ale Benda (1978) namítá, že ohánět se pravdou a mravností před režimem, 

který je vůbec neuznává, je zcela zbytečné, strategie odporu musí být jiná, více politická. 

 

Totalitní systém byl posedlý spoutáním všeho a všech řádem – předpisy, 

vyhláškami, směrnicemi a pravidly manipulujícími s životem všech lidí. Navenek tím 

vzbuzoval iluzi spravedlnosti a ochrany společnosti, ale tím, že k takové iluzi využíval 

nástroje, jako jsou soudy a samotné soudce, prokurátory, obhájce, policii, nutil všechny, 

aby se do takového řádu zapojovali a upevňovali ho. V takovém případě mluví Havel 

(1978), o potřebě rozvíjet paralelní struktury jako oblasti nezávislé kultury – má tím na 

mysli umění, humanitní vědy, filosofické reflexe jako je samizdat, bytové semináře a 

soukromá divadelní představení. A tyto paralelní struktury, jež vycházejí zdola, jsou pro 

něj nejvýznačnějšími projevy života v pravdě. 

Otáhal (in Blažek, 2005) chápe tuto Havlovu podstatu nepolitické politiky, jako 

v podstatě kritiku parlamentní demokracie, kterou by měly nahradit nové struktury, které 

vznikají ad hoc, zdola, jako výsledek konkrétní aktivizace autentických lidí, kterými pro 

něj byly především skupiny disidentů. V tom ale, podle Otáhala (in Blažek, 2005), Havel 

podcenil význam politiky, jakožto klíčového nástroje pro společenskou změnu a dokonce 

odmítal spojovat politiku s mocí. Politiku chápal jen jako nástroj k prosazení pravdy. 

 

Havlova politika se tedy zakládá na jednotlivých lidech, je eticko-mravní. 

Ale lze politiku měřit takovouto mravní optikou všude a stále? Dělit ji pouze na 

dobré/zlé, pravdu/lež, lásku/nenávist? To jsou nereálné kategorie, vylučují velkou část lidí 

a to by se v demokracii dít nemělo. S čímž se ztotožňuje i velká část respondentů v mém 

výzkumu, když tvrdí, že tento náhled na život jim v době dospívání v mnoha případech 

přinesl nepříjemné rozčarování nad dnešním stavem společnosti. 
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2.3.3.  Občanská společnost v pojetí Václava Bendy 
 

Havlův spolupracovník a disident Václav Benda, rozvíjí Havlovu tezi paralelních 

struktur ve své eseji Paralelní polis (1978). V té se, vůči Havlově (1984) politice, která 

stojí na mravních a etických principech, vymezuje. Na jednu stranu, lze podle něj, 

souhlasit s tím, že by bylo dobré, aby všichni žili v pravdě, ale zdá se to prakticky 

nemožné. V souvislosti s Chartou 77 uvádí, proč Havlova idea politiky selhala. Problém je 

podle něj v tom, že takový mravní postoj je formulován velmi abstraktně, bez jasné 

pozitivní náplně, směru působení a konkrétního cíle. Díky tomu, má taková politika, velmi 

krátkodobý účinek. Zároveň se časem může stát, že politická moc tzv. na oko zmoudří a 

převezme zbraň disidentů, v podobně jakési morální autority, do svých rukou. (Benda, 

1978) 

V souvislosti s Chartou hovoří Benda o tom, že její Prohlášení bylo samozřejmě 

založeno na morálním pojetí politiky, ale mimo samotného sepsání Prohlášení a jejího 

následného podepisování, si připsala další důležitý úspěch, kterým bylo sjednocení 

různých lidí s různými názory. Po sepsání, nastala jakási schizofrenní situace. Charta 

kritizovala politický režim, ale zároveň se dovolávala jeho zákonů. Rovněž bylo velice 

důležité, že se tím, co Prohlášení sdělovalo, Charta prakticky nemohla stát nelegální, 

jelikož v podstatě pouze apelovala na dodržování již platných úmluv a zákonů. 

Benda se zamýšlí jak s Chartou naložit dál a přichází s konceptem, jak v takovém 

režimu koexistovat a ovlivňovat ho zevnitř. Jak budovat paralelní struktury tam, kde už 

oficiální struktury existují, a jak u toho zůstat skrytý díky skulinám v legislativě. Tento 

koncept nazývá Paralelní polis. (Benda, 1978) 

Takové struktury by měly fungovat v oblasti kulturní, tam především tzv. 

underground; v oblasti informačních kanálů, zvláště směrem na Západ, kdy, vedle 

oficiálních stanovisek a zpráv, existoval i druhý, který napravoval vysílaný obsah, šířil a 

informoval o šíření materiálů; v oblasti paralelních politických struktur probíhala výchova 

k občanské odpovědnosti, vytváření podmínek k vyjádření svobodného politického názoru 

a politické diskusi a v oblasti vzdělávací, především pomocí tzv. bytových seminářů.  

Vedle těchto paralelních struktur, ale Charta stále plnila svůj hlavní úkol, tedy 

sledování případů porušování lidských práv, upozorňování na ně a přinášení podnětů 

k nápravě tzn. především vytváření a následné šíření zásadních dokumentů. (Benda, 1978) 
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Oba, Havel i Benda, vyžadují změnu stávajících struktur a představenými koncepty 

popisují způsoby, jak proti režimu lze vytvářet aktivní odpor. Havel tvrdí, že je ke změně 

potřeba aby lidé změnili sami sebe, svůj přístup a svoje jednání postavili na morálních 

hodnotách, dává tedy spíše apel na individuální etickou sebereflexi. (Havel, 1978)  

Benda je více radikální, tvrdí, že změna nastane pouze s propracovaným politickým 

programem za pomoci paralelních struktur v již existující společnosti. (Benda, 1978) 

Oba tyto proudy se vyskytují ve výpovědích mých respondentů o tom, jací jejich 

rodiče byli a na jakých, ať už mravních či spíše politických, základech stavěli svůj odpor 

proti komunistickému režimu. 

 

Tyto dva pohledy na občanskou společnost ve smyslu občanské společnosti jako 

opozice vůči komunistickému režimu, samozřejmě nejsou zcela vyčerpávajícím popisem 

jejích struktur a mechanismů. Avšak, jsou pohledem jejích hlavních představitelů,dvou 

lidí, kteří se v té době zásadně podíleli na jejím utváření a fungování. Jaké formy opozice 

mohla mít podle dalších autorů, uvádím v následující kapitole. 

 

 

2.4. Formy opozice a odporu vůči komunistickému režimu v Československu 
 

Terminologické otázce popisu nesouhlasu s komunistickým režimem věnovalo 

pozornost mnoho historiků a sociologů napříč Evropou již od 60. let minulého století. V té 

době to byli především západoevropští sociologové a sovětologové, kteří se snažili vytvořit 

ucelenou typologii opozice a odporu proti komunistickému režimu. Patrně nejznámější 

vytvořil na konci 60. let kanadský historik H. G. Skilling (tabulka č. 2) Opoziční formy 

obecně rozdělil na čtyři základní skupiny: integrální (integral, působící ilegálně a zcela 

odmítající politický systém), faktickou (factional, opozice, vyrůstající z prostředí 

mocenských elit, která se snaží o konkrétní změny personální a politické uvnitř vládnoucí 

hierarchie), fundamentální (fundamental, zaměřující se na změnu nebo negaci vládnoucího 

politického systému, jež se stane základem pro budoucí vedení) a specifickou (specific, 

loajální opozice, která se snaží změnit či ovlivnit veřejnou politiku pomocí kritiky 

stávajícího systému a které nabízí různé alternativy pro budoucí směřování). (Skilling, in 

Blažek, 2005) 
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Skilling (in Blažek, 2005) ale upozorňuje, že každá definice či typologie nějakého 

odporu je vázána na konkrétní prostředí a příslušnou dobu. 

 

Tabulka č. 2. Typologie opozičních forem (Skilling in Blažek, 2005 str. 11) 

Opoziční forma Charakteristika odporu 

Integrální 
Působí ilegálně a zcela odmítá politický 

systém 

Faktická 

Opozice vyrůstající z prostředí mocenské 

elity, snažící se o personální a politické 

změny uvnitř vládnoucí hierarchie 

Fundamentální 

Je zaměřená na změnu nebo negaci 

stávajícího politického systému, jež se stane 

základem pro budoucí politické vedení 

Specifická 

Loajální opozice, která se snaží změnit či 

ovlivnit veřejnou politiku skrz kritiku 

stávajícího systému a nabízí mu různé 

alternativy a naznačuje budoucí směřování 

 

 

Uvedená klasifikace je spíše politická a obecně formulovaná, pro kontext 

v československé opozici je trochu hůře použitelná. Problematická je také z toho důvodu, 

že, díky době, ve které s ní Skilling přišel, se nelze opřít o žádné archivní prameny či 

doložitelné dokumenty. 

Typologii, která se o takové prameny opřít mohla a která se dá lépe aplikovat na 

situaci v Československu, vytvořil americký historik P. Kenney, který se systematicky 

zabýval především polskými dějinami, ale v jeho práci lze nalézt paralelu k situaci 

v Československu. V rozsáhlé studii o pádu komunistických režimů ve středoevropském 

prostoru (Československo, Polsko, NDR, Maďarsko, Slovinsko a Ukrajina), rozlišil pět 

základních typů opozičních hnutí, které jsou díky své obecnosti, dobře využitelná pro 

československý kontext, a to: 1. reformní disent uvnitř komunistické strany, 2. občanský 

disent, 3. opozice, vycházející z církevního prostředí, 4. opozice, vycházející 

z kontrakultury, 5. nacionalistická antikomunistická opozice. (Kenney, 2002) 
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První podobná diskuse o roli, popřípadě účelu opozice v komunistickém 

Československu zazněla v roce 1968 v úvahách Michala Lakatoše, který ji ale přisoudil 

pouze nestátním společenským organizacím (opozice občanských institucí) a 

zastupitelským orgánům (opozice státních institucí). Obecně ji rozdělil na disfunkční (která 

se pohybuje vně politického systému) a funkční (která se pohybuje uvnitř). Ve své práci 

se snažil především poukázat na oprávněnost existence druhého typu opozice (funkční), 

jejíž postavení je založeno na respektování vedení ze strany komunistického režimu. 

(Lakatoš, 1968, str. 79) 

Výše uvedené typy odporu jsou zde uvedené z důvodu lepšího pochopení 

různorodosti proudů a typů odporu v totalitním Československu. 

 

 

2.4.1. Pojetí disentu a význam Charty 77 jako nejdůležitější formy odporu 

v komunistickém Československu 
 

 Z předchozí kapitoly vyplývá, jaké formy opozice a typy odporu mohou existovat. 

Tyto se však mohou spojit od konkrétních iniciativ. V komunistickém Československu to 

byla především Charta 77, VONS, vydávání samizdatu či Infochů a další (Blažek, 2005) 

Pro lepší pochopení v otázce typů a možností odporu za dob normalizace 

v Československu a zasazení mé práce do správného kontextu, zde krátce představím dvě 

nejdůležitější formy odporu proti režimu, které se nejčastěji objevují ve výpovědích mých 

respondentů. 

 

2.4.2. Pojetí disentu 
 

V československém prostředí se, ve srovnání s blízkou polskou či německou 

historickou literaturou, mnohem častěji, v souvislosti s odporem proti režimu, používá 

konkrétní termín disent ve smyslu odporu a boji proti komunistickému režimu. Pro 

označení odporu proti komunistickému režimu se na počátku, koncem šedesátých let, 

používal i poněkud matoucí termín třetí odboj, ten ale svým názvem odkazoval na 

částečnou kontinuitu s odbojem v období první světové války a termín tedy spíše zužuje.  
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Slovo odboj je navíc často spojováno spíše s organizovaným politickým nebo vojenským 

odporem proti utlačovanému režimu, takový se ale od února 1948 na našem území 

v podstatě neobjevoval. Jedním z mnoha důvodů pro široce rozšířený termín disent, se zdá 

být i fakt, že na našem území na počátku 70. let probíhaly masivní čistky v komunistické 

straně, které v takovém rozsahu v okolních zemích nenastaly. (Blažek, 2005) Podstatné 

množství takových „odpadlíků“ se pak zformovalo do jednoho z proudů v disidentském 

hnutí u nás. Mimo tento tzv. reformně komunistický proud, se k disidentskému hnutí 

složeného spíše z intelektuálů, připojilo nonkonformní hnutí undergroundu a také katolíci. 

„Významnou roli v něm začali kromě exkomunistů hrát intelektuálové orientovaní liberálně 

demokraticky, křesťané, underground a s nástupem nové generace mladí lidé.“ (Otáhal in 

Vaněk, 2006, str. 141) 

Na druhou stranu, pro pochopení smyslu výpovědí mých respondentů, je důležité 

zde zmínit, že ne všichni z nich byli potomky disidentů v tomto slova smyslu. Někteří se 

považují za potomky lidí, kteří se nebáli projevit svůj odpor proti takovému vedení státu a 

společnosti, ale sami se za disidenty nepovažovali. 

Je tedy na místě používat pojmy odboj i odpor pro vyjádření celého spektra 

činností, které se tu vyskytovaly, přičemž není důvod zpochybňovat i zastřešující název 

pro tyto aktivity, který se ve výpovědích i v literatuře objevuje nejčastěji, a kterým je 

protikomunistický odpor.  

Na vzniku opozičních hnutí odporu se významně podílely skupiny tvořené 

intelektuální vrstvou a bývalými představiteli oficiálních politických, kulturních či 

společenských organizací, kteří se již od 50. let přikláněli k reformním postojům v rámci 

strany. Použití termínu disent, jež začali západní novináři, v kontextu odporu proti 

komunistickému režimu v Československu používat od 60. let pro veřejně vystupující 

kritiky režimu, se zdá být zcela trefný. Slovo disidence totiž doslova znamená odštěpení od 

státu či hnutí. (Blažek, 2005, str. 20) 

Odštěpení disentu však nemusí zaznívat pouze ve smyslu odštěpení od nebo proti 

státu. Z výpovědí mých respondentů a z názorů dalších autorů totiž vyplývá, že disent, 

potažmo Charta 77, byla jaksi odštěpena i od široké veřejnosti. Šiklová (in Prečan, 2015) 

dokonce hovoří o tzv. disidentském ghettu, které zároveň fungovalo i jako obrana před 

kritikou z vnějšku.  
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Koncepce paralelní polis, se kterou přišel Benda (1978) měla, mimo jiné, sloužit i 

k překračování takových ghett pomocí praktických aktivit a konkrétní (své)pomoci. 

V budoucnu se obecná otevřenost takovým paralelním strukturám ukáže jako velmi 

moudrá. (Jechová, 2003) 

I když byla myšlenka disidentství, a konkrétně také Charty 77, velmi široká a 

členství bylo otevřené až skoro automatické a její smysl jí zajišťoval jistou diverzitu, stala 

se tato organizace nakonec z velké části především záležitostí intelektuální vrstvy. Pokud 

totiž hnutí Charty 77 mělo sehrát roli jakéhosi katalyzátoru nezávislého myšlení a jednání a 

jako opozice vůči režimu, její směrování se muselo nutně ocitnout právě v rukou početné a 

marginalizované intelektuální vrstvy, jak tvrdí Skilling (1989). To potvrzuje i Šiklová (in 

Prečan 2015) když mluví o tom, že takové společenství se dalo považovat za jakési ghetto.  

 

 

 

2.4.3.  Charta 77 jako jeden z projevů disidentství 
 

Z politického hlediska lze Chartu 77 označit za nejvýznamnější občanskou 

iniciativu své doby. (Skovajsa 2010, Blažek, 2005) Hnutí Charty 77 přišlo v lednu roku 

1977 s programem, který si vytkl za cíl veřejnou obhajobu lidských práv, s tzv. 

Prohlášením Charty 77. Toto Prohlášení popisovalo, jak jsou u nás dodržovány 

mezinárodní dohody o občanských a politických právech a volalo po jejich splnění. 

(Otáhal in Blažek, 2005) 

 

Charta 77, byla podle Skillinga (1989), volným, neformálním a otevřeným 

společenstvím, nebyla tedy institucí se stanovami ani organizační strukturou. Od samého 

začátku byla jakousi domnělou (virtual) organizací – bez pravidel, formálního členství 

stále stejných lidí s tím, že ani nikdy nebyla potvrzena její legální existence.  

To znamená, že kdokoliv, kdo přijal její myšlenky a chtěl se nějak podílet na práci 

v ní, byl v podstatě jejím členem, hlavní skupina byla tvořena signatáři, mluvčími a těmi, 

kteří psali, kopírovali nebo dále rozšiřovali její dokumenty. Patřil k ní jednoduše každý, 

kdo s ní souhlasil, podepsal její Prohlášení nebo se podílel na její práci a podporoval ji 

(Skilling 1989). Jejím cílem nebylo ani tak vybudovat velké až masové hnutí. Šlo jí 

především o dosažení dialogu s vládnoucí mocí. (Otáhal in Blažek, 2005) 



27 
 

Již dříve uvedená Havlova koncepce nepolitické politiky (1978), byla reakcí 

intelektuála na tzv. normalizaci. Nevycházela a ani nemohla vycházet, z reálných 

zkušeností řadových občanů té doby, byla spíše pokusem o zobecnění zkušenosti a postojů 

části disidentů. Z toho také vycházela Charta 77. Pouze tím ale nemohla překonat totalitní 

režim. Její význam byl spíše v ideovém sjednocení různých iniciativ a lidí a v odhalování 

pravé podstaty normalizačního režimu. Právě již dříve zmíněné teze Bendy (1978) o 

budování „paralelní polis“ dodávaly této, spíše mravní, orientaci novou dynamiku a sílu 

především díky konkretizování tohoto poselství do jakéhosi pozitivního programu Charty. 

Nemluví se zde o zničení tzv. zlého režimu, ale spíše o jejím směřování k různým 

nezávislým strukturám a ostrůvkům otevřené společnosti a tím tedy k dlouhodobé přípravě 

na zásadní zvrat v politické rovině.  

Disidentské hnutí nebylo určené pro široké vrstvy obyvatelstva, jeho program ani 

činnosti pro ně nebyly přitažlivé a tak zůstalo ve společnosti izolováno. (Skilling, 1989). 

Vytvořením konkrétního, pozitivního programu však (Benda 1978) směřovala k překročení 

hranic takového disidentského ghetta.  

 

Charta, díky své otevřenosti takovýmto paralelním strukturám vědomě pomáhala 

rozvoji občanského vzdělávání, působila podpůrně i charitativně v rámci různých 

seskupení i konkrétních rodin a vytvářela podmínky pro politickou diskusi. (Jechová, 

2003) 

Zároveň tím, že se díky ní stalo Československo na čas středem světového zájmu, 

ochránila řadu disidentů od persekuce. Nakonec ovlivnila přemýšlení mnoha řadových 

občanů, takže ji režim stejně musel vzít na vědomí. Přestože disidenti měli malý vliv na 

společnost a obecné veřejné mínění, považovalo je mocenské centrum za velké nebezpečí a 

byla neustálým předmětem jeho pozornosti. (Otáhal in Blažek, 2005) 

Disent nebyl hlavním přímým hybatelem událostí okolo revolučního listopadu 

1989. K pádu komunismu přispěli totiž především studenti a probouzející se občanské 

iniciativy vycházející z jejich řad, což potvrzují výpovědi mých respondentů. Z největší 

části to byli studenti, kdo byli u vypuknutí sametové revoluce a až do dob Občanského fóra 

stáli v čele lidového hnutí a dali mu program. Význam disentu tedy byl především v tom, 

že se komunistickému režimu nepodařilo zlomit odpor vyvěrající z různých stran. (Otáhal 

in Blažek, 2005) 
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Z uvedeného může zjednodušeně vyplývat, že disent a lidé zapojení do Charty 77 

působili jako elitářské uskupení jedinců, kteří z pozice zkušených a moudrých intelektuálů 

dohlíželi na živelné a radikální studentstvo a společně, za naprosté apatie mlčící většiny, 

tedy všech, kteří nepatřili ani jedné ze skupin, svrhli režim. Ale právě o takové nevhodné 

generalizaci, paušalizaci a černobílém vidění světa mluví Vaněk (2009), když říká, že 

bychom k hodnocení konkrétní činnosti a jednotlivých osobností disentu a také k apatii 

mlčící většiny měli přistupovat kriticky, jelikož se, vlivem porevoluční stereotypizace 

často, v probíhajícím diskursu, objevuje jakási představa disidentů jako idealistických 

bojovníků za ušlechtilé ideály a na druhé straně je pouze mlčící národ, který se zajímá 

výlučně o materiální statky a své pohodlí, a nic mezitím. Takové nahlížení na tuto 

problematiku je však nadmíru generalizující. 

Dokonce ani rodiče vyznávající komunistickou ideologii své děti ke komunismu 

nevedli vždy a v každé rodině, stávalo se také, že se dospívající lidé při procesu budování 

vlastní identity a názoru postavili vůči rodičům do opozice. (Otáhal in Vaněk, 2006) Často 

lidé zprávám a novinám sice až tak nevěřili, ale vyburcovalo je až setkání s konkrétními 

příběhy bezpráví ve vlastním okolí. (Otáhal in Vaněk, 2006) 

 Motivací pro lidi, kteří se do protikomunistického odboje zapojili, bylo často jejich 

nejbližší okolí, rodina, přátelé, spolužáci, a také prostředí, ve kterém takoví lidé vyrůstali. 

Katolíci vychovávali své děti v katolickém duchu, děti disidentů měly přístup k síti 

disidentů a paralelních struktur. Velkým faktorem byla také individuální povaha lidí, 

nebojácní jedinci se do opozičních aktivit zapojovali více. (Otáhal in Vaněk, 2006) 

Důvody, které vedly lidi k vyjádření nesouhlasu s poměry a především kvůli 

kterým se občané zapojovali do opozičního hnutí, byly různorodé. Obecně však lze 

konstatovat, že byly politické a osobní, „nikoli sociální a ekonomické, jako tomu bylo 

např. v Polsku.“ Také proto nemohlo v Československu vzniknout, a také ani nevzniklo, 

masové opoziční hnutí. Odpor proti režimu byl totiž záležitostí malých skupin, často pouze 

jednotlivců. (Otáhal in Vaněk, 2006 str. 174) 

Podepsání Prohlášení Charty 77 s sebou neslo značné nebezpečí pro konkrétní 

osoby a ti si toho byli, hlavně v dalších vlnách podpisů vědomi, především z toho důvodu, 

že už věděli, co je může čekat, když Prohlášení podepíší. (Bendová, 2005) 

Jechová (2003, str. 73) dokonce uvádí, že na základě jejích výzkumu vyplývá, že 

většina lidí, kteří Prohlášení podepsalo, v té době vůbec nepočítala s tím, že se sami dožijí 

konce režimu a to včetně té nejmladší generace signatářů.  
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Těm, kteří se na tyto a jiné historické události dívají zpětně, se tento fakt zákonitě 

musí jevit poněkud zkresleně. Signatáři totiž nemohli věděti, zda režim vůbec někdy padne 

a přesto byli aktivní v protirežimním odporu. 

Některé z důvodů, proč se ji lidé rozhodli podepsat, popisuje Otáhal (in Vaněk, 

2006), primárně to bylo samozřejmě proto, že s ní byli vnitřně ztotožněni, že souhlasili 

s jejím obsahem. Často se však také chtěli vymezit vůči tlakům, jež na ně vyvíjel režim, 

jako byl vstup do KSČ (zejména v zaměstnání) nebo to mohlo být proto, že prohlášení 

podepsal někdo, kdo pro ně byl autoritou či vzorem. Popis pro signatáře mohl také 

ztělesňovat akt jakéhosi osvobození a vyrovnání se se svým svědomím. 

 

2.4.4. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) 
 

Další velkou iniciativou, která měla podíl na protikomunistickém režimu, byl 

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (dále jen VONS). Který vznikl v dubnu roku 

1978. V prvních slovech svého úvodního prohlášení, se přihlásil k duchu Charty 77, avšak 

nebyl její přímou součástí, přestože všichni její zakládající členové byli buď jejími 

signatáři, nebo mluvčími. (Pažout in Blažek, 2005) 

V souvislosti s prací ve VONS bylo dokonce šest osobností, které jeho vznik 

iniciovali, souzeno a vězněno. Byli to konkrétně Rudolf Battěk, Václav Benda, Jarmila 

Bělíková, Václav Malý, Jiří Němec a Dana Němcová. (Jechová, 2003, str. 14) 

Podstatným důvodem pro založení VONS, byla skutečnost, že pronásledování 

známých disidentů komunistickým režimem se setkávalo se značným zájmem zahraničních 

médií, a osoby, které mezi tyto tzv. prominenty nepatřily, zůstávaly prakticky neznámé a 

tak s nimi i režim zacházel. (Pažout in Blažek, 2005) 

Anna Šabatová k tomu uvedla: ,, Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných vznikl 

hlavně proto, že jsme si uvědomili, že když zavřou někoho známého a ve společnosti 

váženého, tak se o tom píše i v cizině. O osud takového člověka se přirozeně zajímalo 

hodně lidí, doma i venku, což mu pomáhalo nejen psychicky, ale i zcela objektivně to 

zvyšovalo jeho naději na nižší trest nebo třeba i dřívější propuštění. To se nám zdálo 

,nespravedlivé‘, i když ti vážení a slavní za to jistě nemohli. Tohle neštvalo jen nás, ale i 

další lidi, a tak jsme založili VONS, aby každý, koho nespravedlivě zavřou a o kom se 

dozvíme, měl alespoň nějakou ochranu, nezůstal bezejmenný.“ (Pažout in Blažek, 2005 str. 

97) 
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Jak již bylo tedy řečeno, VONS sledoval případy osob, které byly stíhány či 

vězněny kvůli tomu, že projevovaly své přesvědčení nebo ty, které byly oběťmi policejní a 

justiční zlovůle.  

Byli to nejčastěji lidé obvinění z trestného činu podvracení republiky, útoku na 

veřejného činitele, hanobení republiky a její představitele, výtržnictví, poškozování 

republiky v cizině, pobuřování atd. (Blažek in Blažek, 2005) 

Někdy se výbor VONS zabýval i případy kriminální povahy, ale to pouze tehdy, 

když při jejich šetření byla např. porušena práva obžalovaných nebo byl jejich trest 

nepřiměřený. Takové případy ale z kapacitních důvodů představovaly menšinu. VONS 

také odmítal řešit případy a tedy i obhajobu lidí, kteří k prosazení svého (jinak legitimního) 

cíle, používali násilí např. při snaze opustit republiku. O těchto případech však alespoň 

informoval. (Pažout in Blažek, 2005) 

Velice důležitá byla podle Jechové (2003) i jeho morální a často i hmotná podpora 

rodinných příslušníků takto pronásledovaných. 

 

VONS se svojí činností pokračoval i po roce 1989. Bezprostředně po pádu režimu 

se VONS podílel na novelizace trestního řádu, přípravě generální amnestie a především se 

snažil očistit justici. K tomuto tématu VONS vypracoval seznam soudců, v nichž hodnotil 

jejich činnost před rokem 1989. Ten se ale nesetkal s velkým ohlasem. V průběhu doby 

omezovalo působení VONS časové vytížení jeho členů, kteří se postupně stávali členy 

státní správy, případně se angažovali jinde. Také zde přetrvávaly ideové rozdíly, které byly 

sice přítomné i dřív, ale tehdy byly tlumeny vědomím práce na společné věci. Poslední 

schůze VONS se konala v červenci roku 1996, kde bylo přijato usnesení, že VONS 

přerušuje svou činnost na dobu neurčitou. (Pažout in Blažek, 2005) 
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2.5. Ženy a jejich odpor proti komunistickému režimu v Československu 
 

Výhradně ženám jako ženám chartistkám, disidentkám a bojovnicím proti 

komunistickému režimu je věnováno, v porovnání s jejich mužskými protějšky, 

v polistopadovém diskursu, méně prostoru. Jedním z cílů této práce je také zjistit, jestli je 

jeden z důvodů takové situace fakt, že byly opravdu tak málo činné nebo jestli nebyla 

jejich odbojová činnost mnohem méně viditelná, přestože byla stejně důležitá. 

 

V literatuře lze najít několik tzv. domácích studií na toto téma, které jsou sepsány 

především na základě osobních autobiografických zkušeností jako např. esej Kamily 

Bendové Ženy v Chartě 77. Vzpomínky na ty, které vydržely (in Blažek 2005), nebo na 

interpretaci rozhovorů s disidentkami např. Květa Jechová a její kapitola ve sborníku Lidé 

Charty 77: Ženy v Chartě (2003).  

Mezi těmito přístupy k tématu ženství za normalizace se nachází práce Jiřiny 

Šiklové, která vychází jak ze svých pestrých autobiografických zkušeností, tak z rozhovorů 

s mnoha ženami disidentkami, kterými jsou např. statě O ženách v disentu(2003) a Podíl 

českých žen na samizdatu a v disentu v Československu v období tzv. normalizace v letech 

1969-1989 (2008) V lednu roku 2017, u příležitosti výročí 40 let od Charty 77, odstartoval 

projekt Akademie věd, Ženy v disentu, který si předsevzal uceleně zmapovat roli žen 

v tomto období především pomocí rozhovorů se samotnými disidentkami a v listopadu 

roku 2017 vyšla ucelená kniha rozhovorů s předními českými disidentkami Bytová revolta. 

(2017) 

Na základě těchto, především subjektivních, výpovědí o roli žen v odboji vůči 

komunistickému režimu se zdá být problematické ho objektivně posoudit. Jedním 

z faktických údajů, které jsou k dispozici, je podíl žen, které podepsaly Chartu 77 v první 

vlně. Těch bylo mezi signatáři 14 %. Podle Jechové (2003) je ale toto číslo velmi 

zkreslující a to především proto, že mnoho aktivistek v disentu Chartu nemohlo podepsat a 

také nepodepsalo z toho důvodu, aby mohly své aktivity vyvíjet i nadále. Ženy nejčastěji 

podporovaly své mužské protějšky, sdílely s nimi jejich strádání, sledování, domácí 

prohlídky a další postihy, udržovaly chod domácnosti a staraly se o výchovu dětí v těch 

letech, kdy otcové/signatáři, byli tvrdě pronásledování či vězněni. Jechová (2003) dále 

uvádí, že dle výpovědí jejích narátorů vyplývá, že ženy byly v té době často v mnohem 

náročnější situaci než muži.  
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Přepisování textů a rozšiřování samizdatu bylo v tomto období trestné a 

protizákonné – ženy tím podvracely socialistický společenský systém, za což jim často 

hrozily vysoké tresty. (Šiklová, 2006) 

Dalším z doložitelných ukazatelů zapojení žen do protikomunistického odboje, 

může být jejich podíl v orgánu mluvčích Charty 77.  

Tento prestižní a riskantní post postupně zastávalo na třicet čtyři osobností, z nichž 

bylo celkem jedenáct žen, což znamenalo jednu třetinu z celkového počtu. Téměř 

v každém období byla jednou z mluvčích žena, dokonce se dvakrát stalo, že byly mluvčími 

dvě ženy najednou. (Bendová, 2005) 

Zpočátku se lidé z protirežimního odboje domnívali, že ženy a především matky, 

nebudou zavírány do vězení, mimo jiné i kvůli mezinárodní ostudě. (Bendová, 2005) 

Represivní orgány však zacházely s ženami stejně tvrdě jako s muži při sledování, 

výsleších i při soudních jednáních. 

 Koncem osmdesátých let, kdy začala tajná policie používat proti chartistům i 

fyzické násilí, se jejich oběťmi stávaly i ženy. Po vlastní zkušenosti s těmito postupy se 

například Zdena Tominová rozhodla pro emigraci.(Jechová, 2003) Ve všech dalších 

počinech, jako např. ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, při vydávání 

samizdatových dokumentů a jejich distribuci, byly ženy naprosto rovnocennými a 

spolehlivými partnery. (Jechová, 2003) O činnostech, které ženy vykonávaly, píše také 

Jiřina Šiklová. Ve stati O Ženách v disentu (2003) Šiklová popisuje ženy jako neúnavné 

organizátorky konspiračních setkání, podpisových akcí, aktérky každodenní šedivé 

disidentské práce, opisovačky a šiřitelky, tlumočnice statí a překladů, podporovatelky 

svých uvězněných partnerů a synů. Podle Šiklové by se, bez jejich činnosti v disentu, 

nepodařila ani třetina toho, co bylo za ta léta vykonáno a jejich činnost nazývá činností 

dobrovolnickou a dobře vykonávanou. 

Na rozdíl od mužů, jak tvrdí Šiklová, ženy neměly tak silnou potřebu se 

ideologicky vymezovat, neměly mezi sebou tak velké spory a při odbojové činnosti nebyly 

tak často přistiženy. Jeden z důvodů byl, že myslely především na bezpečnost své rodiny, 

svých dětí a zbytečně na sebe nechtěly upozorňovat. Muži v disentu chtěli dávat najevo své 

politické názory, ženám šlo spíše ,,o věc“. (Šiklová, 2003, str. 205) Obdobně tento stav 

popisuje i Jechová (2003, str. 71), když říká, že ,,ženy mají méně ctižádosti a více pokory 

než jejich partneři a smiřují se snáze s limity“ a ,,spíše než politika, zajímal ženu konkrétní 

úkol.“  



33 
 

Disidentky byly méně viditelné, tvrdí Šiklová, záleželo jim především na udržení a 

ochraně vlastní rodiny a na samotném přežití a proto neriskovaly tolik jako muži. 

Pracovaly, diskutovaly, ale nepodepisovaly a nevystupovaly jako veřejné aktivistky. 

Jestliže to některé dělaly, jednalo se o výjimku. Proto se také méně ví o jejich činnosti, 

protože ji tehdy tolik nezveřejňovaly. (Šiklová, 2003) 

Šiklová (2003) dále rozebírá téma skloubení role matky a ženy, která se musí starat 

o domácnost s protirežimní činností. Ženy přišly na to, že když taková činnost bude 

vykonávána spolu s aktivitami, které musely běžně dělat, budou méně viditelné a nápadné. 

Předávání různých zakázaných textů probíhalo ve frontách v obchodech nebo při 

vzájemném hlídání dětí. To všechno ženy dělaly takto proto, že nechtěly ohrozit svoji 

rodinu ani příliš riskovat a být tzv. hrdinkami a tak vynalezly takové způsoby, které 

současně chránily je, jejich rodinu i jejich protirežimní činnost. 

 

 

2.5.1Otázka ženského disentu 
 

V roce 1980 publikovala spisovatelka a signatářka Charty 77, Eva Kantůrková, 

v samizdatu soubor rozhovorů s dvanácti ženami, které působily ve společenství Charty 77. 

(Kantůrková in Linková a Straková, 2017) V jeho doslovu zmínila zajímavý fakt, kterým 

je, podle ní, naprostý nezájem o feminismus v opozičním prostředí. Jedním z důvodů 

tohoto nezájmu souvisí s tím, jak obecně režim k ženské otázce přistupoval. Celková 

situace ve společnosti se změnila a z původně pestré tradice mnoha ženských spolků 

sdružení, které tu byly již od druhé poloviny 19. století, se po únoru 1948 a násilném 

převzetí moci komunistickou stranou, zredukovaly tyto do jediné masové organizace, 

kterou byl Československý svaz žen. Úpadek ženského hnutí v té době ztělesňovaly i jeho 

předsedkyně v době normalizace, kterými byly Gusta Fučíková (která byla ve funkci 

v letech 1969-1974) a Marie Kabrhelová (1974-1990), jejichž projevy se ve společnosti 

setkávaly s posměchem a byly terčem lidových vtipů. Stejnou vážnost měl i Mezinárodní 

den žen, který pravidelně 8. března slavili především muži na podnikových 

večírcích.(Linková a Straková, 2017) Jejich ženy byly v té době doma na ,,druhé směně“, 

jak se tehdy říkalo domácím pracím. (Linková a Straková, 2017, Jechová 2003) 
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Jako jedno za jedno z mála seskupení, věnující se ženské otázce před rokem 1989, 

se dalo považovat ekologické sdružení Pražské matky, které stále funguje, ačkoliv se jako 

feministické nikdy oficiálně neprofilovalo. Z výpovědí mé respondentky, která je dcerou 

jedné ze zakládajících členek tohoto sdružení, ale vyplývá, že na počátku byla ženská 

otázka jednou z jejich hlavních oblastí. Dokládajícím faktem je, že naprostý prvopočátek 

jejich vzniku spočíval ve vzájemném hlídání svých dětí a z toho vyplývajícím stále 

častějším kontaktem mezi sebou. 

Ženská témata byla tedy v té době přijímána s velkou nedůvěrou i samotnými 

disidentkami. Důvody k tomu, lze možná také hledat v samotném zaměření 

československého disentu, který se soustředil především na kritiku vztahu státu ke svým 

občanům a dodržování lidských práv. V tomto prostředí, byla lidská práva brána jaksi 

univerzalisticky a role žen nebyla v podstatě skoro reflektována ani v dokumentech Charty 

77. Dalším aspektem se zdá také být určitá konzervativnost představitelů opozice, kteří 

vnímali feministická témata v tom lepším případě jako výstřednost, která přichází 

z odlišného kulturního a politického prostředí. (Linková a Straková, 2017) 

 

Velmi příkladně tento stav ilustruje citát Václava Havla v eseji Anatomie jedné 

zdrženlivosti:,,O smutném postavení žen v naší zemi vědí mé přítelkyně – disidentky 

nepochybně své. Přesto se jim jaksi vnitřně příčí i ten nepatrný náznak feminismu, který by 

bylo možno tušit v okolnosti, že zmíněný manifest má být striktně ženský. Nechci se 

feminismu vysmívat, málo o něm vím a jsem připraven věřit, že zdaleka není jen vynálezem 

nějakých hysterek, znuděných paniček nebo zhrzených milenek. Musím však konstatovat, že 

v našem prostředí – jakkoliv tu jsou ženy na tom mnohonásobně hůř než na Západě – se 

jeví feminismus prostě jako ,dada‘.“ (Havel, 1989, str. 70) 

 

Na tento Havlův výrok naráží i Šiklová (1999), která se ve sborníku Nové čtení 

světaz zaobírá stavem feminismu u nás po roce 1990 a vrací se v něm i do dob před 

revolucí a reflektuje, jaké tu bylo o feminismu povědomí a jak na něj reagoval tehdejší 

režim. Přehledně tento stav ilustruje její vlastní zkušenost: ,,Teprve na podzim roku 1988 

jsem dostala jedno číslo Lettres Internationale, které vydával A. J. Liehm v Paříži. To 

číslo, byl celé věnované postfeminismu. S hrůzou jsem si uvědomila, že skoro nic nevím o 

feminismu a již je tu postfeminismus. Než jsem si ale stačila toto číslo prostudovat, sebrali 

mně ho při domovní prohlídce a tento sešit byl společně s dalšími knihami (tak je to 

napsáno v protokolu o spáleníknih s protistátním a protisocialistickýmobsahem) dne 
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31.března 1989 spálen na dvoře v Benediktské ulici v Praze 1 jako ‘ideologicky závadové 

materiály’. “(Šiklová 1999,str.133.) 

 

Šiklová se ve svých dílech často věnuje tématu feminismu. (Šiklová 1999, 2006, 

2015) Z jejích esejí a publikací lze vyčíst její kritický náhled na stav feminismu za dob 

socialismu, ze kterého viní tehdejší režim ale zároveň i jakousi oslavu žen, které jsou podle 

ní už emancipované, aniž si to samy zcela uvědomovaly, případně o tom ani nepotřebují 

mluvit. S kritikou podobných názorů na toto téma, přišel M. Vodrážka, který jí ve své Eseji 

o politickém harémismu (1999) věnoval několik kapitol. Podle Vodrážky jsou podobná 

tvrzení zavádějící až skoro pseudofeministická, v rozporu s realitou, která tu byla, a snažící 

se ukázat tehdejší společnost v lepším světle, než byla ve skutečnosti. 

 

 

 

2.6. Mezigenerační přenos hodnot a postojů 
 

 

2.6.1. Hodnoty 
 

Ve svém výzkumu jsem často pracovala s pojmem hodnota ve smyslu jejího 

přenosu v rámci rodiny a potomků.  Pokusím se zde krátce představit některé z autorů, 

kteří se svými definicemi nejvíce přibližují představám hodnot, vycházejících z výpovědí 

mých respondentů.  

Obecně je tento pojem v mnoha ohledech problematický. Nejčastěji je sice 

spojován s psychologickými koncepty, ale je spíše interdisciplinární, vymezují ho jak 

psychologové, tak filosofové, sociologové ekonomové a další odborníci ze sociálně-vědní 

oblasti.  

 

Lidskými hodnotami se zabývá např. P.Cakirpaloglu (2009), který, ačkoliv je jeho 

profesí psychologie, vztahuje tuto problematiku k humanitním vědám obecně. Ve své práci 

tvrdí, že: ,,hodnota představuje specifickou psychickou kategorii, která tvoří poměrně 

stabilní, trvalou strukturu osobnosti významnou pro individuální, sociální a historickou 

realizaci člověka.“ (Cakirpaloglu, 2009, str. 277)  
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Dále tvrdí, že proces, který se odehrává v hlavě jedince, když uvažuje o nějakém 

objektu, je závislý především na jeho individuálně nastavených hodnotách. (Cakirpaloglu, 

2009) Z hlediska toho, k čemu jsou hodnoty pro člověka dobré, pak mluví o tom, že: 

,,hodnoty z hlediska funkce představují vytoužené a hlavně uvědomělé tendence 

konstituující bio-psycho-socio-duchovní podstatu lidského bytí“ (Cakirpaloglu, 2009, str. 

322) 

 

 

Konkrétněji a v úzkém spojení se smyslem života člověka, vyznívá přístup 

V.E.Frankla (1994), který vychází ze svého vlastního terapeutického přístupu, který 

nazývá logoterapie, jejíž základními tezemi jsou  tři kategorie, ve kterých lze, podle 

Frankla nalézt smysl života, a to: 

 

 Ve vykonání činu, který člověka přesahuje a který je konán s ohledem na 

ostatní 

 Prožitkem skutečné hodnoty (kterou je pro něj nějaký opravdový zážitek, 

který člověka obohacuje a povznáší), z nichž jako nejdůležitější zmiňuje 

lásku 

 V prožití utrpení, které pak člověk může proměnit ve své morální vítězství 

 

Podle Frankla (1994), jsou hodnoty každého člověka dané individuálně a není až 

tak podstatné hledat nějaká univerzální pravidla. Důležité by pro každého mělo být 

vytvořit si jakýsi vlastní hodnotový systém, vycházející ze svých vlastních přesvědčení, 

zkušenosti, prostředí, a podle něj se řídit a dodržovat ho. Jejich trvalé a nenahodilé 

dodržování vede, podle Frankla, ke spokojenosti člověka s vlastním životem a později 

k samotnému jeho smyslu. Frankl je považuje za nezbytnou podmínku k naplněnému 

životu.  
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Ve výše uvedených kategoriích spatřuje Frankl (2006) příležitosti k naplnění 

následujících hodnot, které přinášejí uspokojení a smysl, tím má na mysli hodnoty, které 

rozděluje na: 

 

 tvůrčí (jestliže člověk sám něco vytváří) 

 zážitkové (když prožívá situace, které ho obohacují) 

 postojové (jestliže nelze naplnit dvě předchozí, lze se ještě k situaci 

přistoupit tzv. správným postojem) 

 

Obecně jsou podle Frankla (1994) základními atributy života svoboda a svědomí, 

v čemž se potkává i s Havlovým (1984) náhledem na toto téma. 

 

Na základě toho, lze tvrdit, že když se člověk řídí podle svých nastavených hodnot 

a posuzuje podle nich objekty, kolem kterých se pohybuje, stávají se pro něj jedny 

z nejdůležitějších aspektů, podle kterých řídí své chování. Tak uvažuje právě i Havel 

(1978), jehož názor na eticko-mravní přístup k životu, postavený mimo jiné na pevných 

lidsko-právních a morálních hodnotách, zmiňuji v předešlých kapitolách. 

V opozici těmto uvedeným konceptům však stojí M. Nakonečný (2004), který 

tvrdí, že obvyklá je spíše hierarchie hodnot v tom smyslu, že když se člověk dostane do 

nějaké život ohrožující situace, raději ze svých ideálů a hodnot ustoupí. Hodnoty jsou 

podle něj spíše více zvnitřněné postoje, které se promítají i do pojetí sebe sama. Základ 

mají v tom, co člověk považuje za dobré, přičemž se takové rozdělení zakládá především 

na emocích daného člověka. Snahy takového jedince pak spočívají v tom, že si tzv. hlídá 

své hodnoty a snaží se jednat s nimi v souladu.  

Taková, vcelku náročná, sebekontrola, ale selhává, dostane-li se člověk do nějakého 

vnějšího konfliktu. Nakonečný (2004) tvrdí, že právě tehdy se hodnoty zasadí do 

hierarchického žebříčku, ve kterém je například potřeba bezpečí důležitější než vlastní 

potřeba prosadit své myšlenky a ideály. 

V této myšlence by se dalo s autorem veskrze polemizovat o motivacích 

jednotlivých disidentů, kteří i právě pod takovou hrozbou ohrožení vlastního bezpečí, a 

dokonce i ohrožení bezpečí své rodiny, přistupovali k životu na základě svých 

hodnotových systémů a jejich nejzákladnějšími principy života možná právě byly svoboda 

a svědomí. (Frankl 1994, Havel 1984) Mnoho z nich si také prošlo jednou či více 

událostmi/kategoriemi, o kterých Frankl hovoří. 
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Z této kapitoly je zřejmé, jak složitým a komplexním tématem hodnoty jsou. 

Zasahují do všech složek lidského života a výrazně se podílejí na mnoha lidských 

činnostech. 

Jeden z možných způsobů, jak se takové principy v lidech objeví, ve vztahu 

především k rodinnému prostředí, se pokusím stručně představit v následující kapitole. 

 

 

 

2.6.2. Mezigenerační přenos 
 

Za jedno ze základních sociologických témat se dá dlouhodobě považovat 

zkoumání vztahu, vzájemného ovlivňování nebo obecně socializační působení uvnitř 

rodiny a přenos vzorců chování, hodnot a postojů na děti. Takový vliv rodiny se zvyšuje 

především v souvislosti s přibývajícím věkem dítěte. (Možný, 1999) 

Impulsy, které vedly ke zkoumání tématu mezigeneračního přenosu, především ve 

smyslu učení se jedné generace od druhé, byly hlavně demografické změny 

charakterizované tzv. stárnutím populace, proměny tradiční rodiny a z toho vyplývající 

důsledky a proměny společnosti jako takové, která se změnila ve společnost vědění a 

z toho vyplývajícím požadavkem v podstatě celoživotního učení. (Rabušicová, Kamanová, 

& Pevná, 2011) Především ve vztahu ke třetí variantě, která se týká historických proměn 

ve společnosti, je nutné zdůraznit, že právě proces předávání vědění mezi generacemi je 

založen na potřebné kontinuitě. Na té je závislé předávání hodnot, tradic, postojů, 

historických událostí, sdílení nových poznatků, a aktuálního vědění obecně. (Rabušicová, 

2016) 

 

V tomto bodě je však důležité zmínit, že rodina nemá na socializačním procesu 

svých dětí úplný monopol. Tak je to ve všech kulturách, společnostech a dá se říci i napříč 

historií. Pouze se proměňují vnější vlivy. V tomto pojetí doby a kulturní sféry se dá hovořit 

především o vlivech, jako jsou masmédia a vzdělávací instituce, které působení vlastní 

rodiny, více či méně, konkurují. (Možný, 1999) I podle Rabušicové (2016, str. 38) se 

mezigenerační přenosy potkávají ve více prostředích, do kterých zařazuje také vzdělávací 

instituce.  
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Působení těchto vnějších vlivů, se pojí se socializací ve vrstevnické nebo velmi 

věkově podobné skupině jedinců. Nikdy dříve v naší kultuře neexistoval takto uzpůsobený 

socializační systém, který přísně rozděluj děti do vrstevnických skupin, jako to dělá 

povinný systém školní docházky. Taková nespontánně složená vrstevnická skupina dětí, 

která ve vážené instituci školy získává i relativní autoritu, vytváří ve spolupráci s již 

zmíněnými médii vlastní, někým připravené hodnoty, vzorce chování a priority a na toto 

působení pak navazuje působení všech ostatních socializačních vlivů, v čele 

s nejvýznamnějším vlivem, a to vlivem vlastní rodiny. (Možný, 1999) 

 

Jak moc se tyto dva vnější vlivy prolínají a vzájemně na sebe působí, jako jeden 

z prvních, zkoumal J.J.Coleman (in Možný 1999). Ve své studii nazvané Společnost 

adolescentů (Adolescent Society) se zabýval právě působením vnějších vlivů na osobnost 

člověka a to především vzdělávacích systémů a působením rodiny. Studie potvrdila 

nepřekvapivý fakt, že v době puberty a po ní jsou názory a postoje člověka nejvíce 

ovlivňovány především jeho vrstevnickým prostředím. Zároveň ale přišel s tvrzením, od té 

doby často napadaným, ale stále nevyvráceným, že intelektuální vývoj a životní názory 

ještě dlouho po pubertě závisí mnohem těsněji na jeho rodinném zázemí a výchově.  

 

V této kapitole jsem krátce představila několik pohledů na proces mezigeneračního 

přenosu a různé jeho formy a vlivy. Ze všech představených názorů vyplývá, že učení se 

hodnotám, životním principům, postojům a formování osobnostních rysů probíhá 

víceméně celoživotně, avšak největší význam na tento přenos a z toho vyplývající největší 

vliv na člověka, má rodinné prostředí, ze kterého pochází. 
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 
 

Empirickou část jsem rozdělila na dvě části. Jednou z nich je část metodologická, 

ve které se zabývám metodologickými východisky a postupy, se kterými jsem pracovala ve 

výzkumné části. Ve druhé, analytické části, představuji samotné výsledky výzkumu. 

 

3.1. Metodologická část 
 

V této části se zabývám metodologickými východisky. Tedy způsoby, jaké jsem 

použila při zpracování svého výzkumu. Představuji strategii výzkumu, kterou jsem se 

řídila, a rovněž techniku, kterou jsem použila při sběru dat a jejich následné analýze a 

způsob výběru respondentů. 

 

3.1.1 Výzkumný problém a výzkumné otázky 
 

V této diplomové práci se zabývám tématem občanského aktivismu v disentu 

s přesahem na další generaci s důrazem na ženskou otázku, především ve spojení role 

matky a ženy jako aktivistky proti komunistickému režimu. Konkrétně jsem se tedy ve 

svém výzkumu zaměřila na potomky lidí, kteří se v minulém režimu dali považovat za jeho 

velké odpůrce. Účelně jsem nevybrala pouze potomky disidentů či signatářů Charty 77, ale 

i potomky rodičů, jež jak oni sami říkají, nebyli tzv. velkými disidenty, ale přesto se 

velkou měrou podíleli na odporu proti režimu. Ve výzkumu jsem se snažila zaměřit na 

ženskou roli v odporu, tak jak jí jejich potomci vnímali, z výpovědí však častěji vyplynulo, 

že respondenti mnohem častěji vnímali, jako více angažované, své otce.  
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Cílem tohoto výzkumu je dobrat se uspokojujících odpovědí na následující 

výzkumné otázky a podotázky. 

 

 

 Jak vnímali potomci rodičů (a především matek), kteří nějakým způsobem 

bojovali proti režimu, tuto jejich angažovanost? 

 

Jaké klíčové historické momenty či události jejich rodiče zažili? 

Prožívali s nimi některé takové zážitky nebo se na nich přímo podíleli? Byl 

rozdíl v angažování žen (matek) a mužů (otců)? 

 

 Jakou roli hrálo angažování rodičů za komunismu v boji proti režimu na 

pozdější životní či profesní směřování jejich potomků? 

 

Mají oni sami pocit, že je vyrůstání v takových rodinách nějak 

ovlivnilo? Jaké vlivy na ně v tomto směru působily? 

 

 Angažují se teď, v dospělosti, nějakým způsobem v občanské společnosti? 

 

Jestliže ano, jakým způsobem a chápou jako jeden z důvodů 

k tomuto angažování vyrůstání v takové rodině? 
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3.1.2. Kvalitativní výzkumná strategie. 
 

Tato práce se zaměřuje na subjektivní vnímání určitého fenoménu z pohledu 

jednotlivých respondentů. Vzhledem k tématu a výzkumným otázkám jsem zvolila metodu 

kvalitativního výzkumu. Podle Strausse a Corbinové (1999, str. 10) je kvalitativní výzkum 

,,jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo 

jiných způsobů kvantifikace.“  Většinou se tedy jedná o výzkum mezilidských vztahů, 

chování lidí či skupin a výsledkem nejsou číselná, kvantifikovatelná data, ale spíše 

výpovědi či subjektivní popisy fenoménu. Nejde o prokázání nějaké pravidelnosti u většího 

počtu lidí. Cílem v tomto případě, není získat zobecnění jevu, ale spíše popisné údaje, díky 

kterým se lze dobrat detailnějších výpovědí. (Disman 2002, Švaříček, Šeďová, 2007) 

Velkým rozdílem mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem je dále  fakt, že 

v tom kvantitativním v podstatě nelze zjistit víc, než, co jsme ,,kvalitativně předem věděli a 

o čem jsme pouze nevěděli, jak je ,to‘ v populaci rozloženo nebo distribuováno.“ (Švaříček 

Šeďová, 2007, str. 13) 

Strauss a Corbinová (1999) rozlišují tři hlavní složky kvalitativního výzkumu. 

První složkou jsou samotné údaje. Ty mohou být získány více způsoby, v kvalitativní 

strategii jsou neobvyklejšími zdroji údajů rozhovory a pozorování. Druhou složkou jsou 

různé analytické a interpretační postupy, s jejichž pomocí lze dojít k závěrům. Tyto 

procesy obsahují techniky, které takové údaje konceptualizují. Jednou z nich je proces 

kódování, který více rozebírám v kapitole o zpracování sesbíraného materiálu. Dalšími 

může být například psaní protokolů či vytváření schémat vztahů mezi těmito údaji. 

Poslední složkou kvalitativního výzkumu jsou samotné písemné, příp. ústní výzkumné 

zprávy. 

Strauss a Corbinová (1999) polemizují nad tím, co je vlastně v této výzkumné 

strategii hlavním úkolem výzkumníka. Zmiňují, že podle některých badatelů, by se údaje 

neměly analyzovat vůbec ale, že je nutné pouze je shromažďovat a prezentovat, jelikož 

respondenti ,,mluví sami za sebe.“ (Strauss a Corbinová 1999, str. 13)  

V takovém případě nejsou tyto údaje ovlivňovány žádnými tendencemi samotného 

výzkumníka. Jiným kvalitativním badatelům jde o přesný popis, protože není možné 

prezentovat veškeré údaje, které výzkumník shromáždí. Avšak v tomto případě zasahuje 

do výsledku proces redukování a uspořádání údajů ze strany samotného výzkumníka, tak 

aby se dobral toho, co si na začátku předsevzal. 
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Někde mezi těmito okrajovými přístupy se nachází postup, kdy na začátku 

výzkumu nelze předem odhadnout výsledek, ale musí být připraveno konkrétní výzkumné 

téma a podle něho výzkum koncipovat. V rámci logického rozdělení, lze hovořit o 

indukčním a dedukčním přístupu. V případě indukce se postupuje od konkrétního 

k obecnému. Daný fenomén se tedy nejprve zkoumá, zjišťují se pravidelnosti v jeho 

úkazech, data se analyzují a výsledkem může být teorie, popisující daný jev. Oproti tomu 

stojí dedukční postup, který je spíše charakteristický pro kvantitativní studie, a který 

postupuje od obecného ke konkrétnímu, kdy se snaží spíše o potvrzení či poukázání na 

platnosti již existující teorie či vysvětlení fungování daného jevu. (Disman, 2002) Tato 

práce se opírá o indukční postup.  

 

3.1.3. Technika sběru dat 
 

Pro sběr dat jsem se rozhodla využít techniku polostrukturovaných rozhovorů 

v kombinaci s narativními rozhovory. Narativní techniku jsem se v menší míře rozhodla 

použít především v začátcích rozhovorů, kdy jsem respondenty nechala vyprávět o jejich 

rodičích v souvislosti s jejich angažovaností, a po vyčerpání jejich náhodných, ne zcela 

ucelených vzpomínek, jsem rozhovor směřovala k předem připraveným otázkám a 

tématům. 

Rozhovory jsou populárním nástrojem sběru dat v kvalitativním výzkumu zejména 

díky jejich flexibilitě. Dělí se nejčastěji podle míry jejich standardizovanosti na 

strukturovaný, polostrukturovaný a nestrukturovaný. (Disman 2002) Polostrukturovaný 

rozhovor je založen na sadě předem připravených otázek a témat (Příloha 1), které mohou 

být v průběhu doplňovány o další vhodná témata. (Švaříček, Šeďová, 2007) Při narativním 

rozhovoru je respondent povzbuzován k volnému vyprávění o nadneseném tématu.  

Při tom jde o to, vyhnout se problematickému fenoménu kdy po otázce musí zaznít 

jasná odpověď, avšak v tomto druhu rozhovoru si výzkumník ani nemusí uvědomovat, 

čemu všemu se může dobrat a jde mu především o subjektivní význam, který z toho může 

vyplynout. (Hendl, 2008) 

Nevýhodou však může být fakt, že takto nestandardizované výpovědi je mnohem 

těžší porovnávat mezi sebou. (Hendl, 2008) 

Analýza dat i jejich sběr probíhaly současně v jednom časovém úseku. 
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Při samotné realizaci rozvorů jsem se řídila zásadami, které se obecně 

doporučují.(Disman 2002, Švaříček, Šeďová 2007, Hendl 2008) 

Důležitým prvkem je příprava na samotný rozhovor, jak ostatně tvrdí i Švaříček a 

Šeďová (2007, str. 161): „není to sice objevné tvrzení, ale není nic horšího pro kvalitu 

získaných dat, než se na rozhovor nepřipravit.“ 

Rozhovory probíhaly od května do prosince roku 2017. Navazování kontaktu 

probíhalo formou telefonního, e-mailového příp. osobního kontaktu. Jedním z mých úkolů 

na počátku bylo vyvolání zájmu o dané téma. Musela jsem dbát i na to, že díky podstatě 

rozhovoru a nastíněných témat, které jdou do hloubky, musí být připraven dostatečné 

dlouhý časový interval pro rozhovor. Též jsem musela vybrat prostředí, které bude pro mé 

respondenty příjemné a dostatečně klidné. Abych případnou stresovou zátěž respondentů 

snížila na minimun, pracovala jsem s dvouhodinovým intervalem, který měl pokrýt jak 

samotné rozhovory, tak zároveň i moji bezprostřední přípravu a koncentraci na ně. 

Nejčastěji rozhovory trvaly kolem jedné a půl hodiny, u jednoho však ani dvouhodinový 

interval nestačil. V tomto případě, přestože nešlo o strukturovaný rozhovor, bylo často 

nutné vycházet z připravených otázek a základních schémat, aby během nedocházelo k 

nejasnosti pojmosloví a odchylování se od nosné teorie (Švaříček, Šeďová, 2007).  Výběr 

příhodného místa jsem nechávala na respondentech, aby takové místo dostatečně znali a 

cítili se v něm dobře. Upozorňovala jsem je pouze na fakt, že prostředí musí být dostatečně 

klidné z důvodu kvalitního záznamu rozhovoru. Ve čtyřech případech jsme se sešli v jejich 

domácnostech, jeden z nich mi nabídl soukromou místnost v místě svého pracoviště a se 

zbylými jsme se potkali v restauračních zařízeních a kavárnách. 

 Posledním bodem přípravy bylo načrtnutí fází rozhovoru, včetně důrazu na způsob, 

jak respondenta odpoutat od jeho každodenních záležitostí a získat relevantnější údaje. 

Toho jsem dosáhla především pozitivním přístupem, dobrou náladou, navázáním 

neformální konverzace, přičemž jsem měla snahu získat respondentovu důvěru a 

dosáhnout jeho většího uvolnění. 

Na začátku samotného rozhovoru jsem na diktafon nahrála jejich souhlas 

s probíhajícím záznamem. Seznámila jsem je s podrobnějším účelem mé práce a poté 

odpovídala na jejich doplňující otázky k tématu. Během rozhovorů jsem využívala technik 

aktivního naslouchání a snažila se pokládat otázky neutrálním způsobem a nechávat 

respondentům dostatek času, ačkoliv ,,víceméně panuje shoda, že nelze uskutečnit 

neutrální rozhovor.“ (Švaříček, Šeďová, 2007, str. 161)  
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Rozhovor může být ovlivněn osobou výzkumníka, je tedy možné, že s jiným 

badatelem by bylo možné získat jiné údaje.  

 

3.1.4. Zpracování dat 
 

Jak už bylo řečeno, rozhovory jsem si po celou dobu jejich trvání, nahrávala na 

diktafon. Aby s nimi šlo dále pracovat, bylo nutné je přepsat do textové podoby. Abych 

zachovala co největší autenticitu, zvolila jsem metodu doslovného přepisu, pouze jsem 

vynechávala nadbytečná a často se opakující slova a citoslovce jako např. jakoby, no a 

další. Po přepsání rozhovorů do počítače, je bylo třeba systematicky analyzovat. Na 

počátku jsou totiž taková data velmi rozsáhlá a nestrukturovaná a v kvalitativním výzkumu 

by měla analýza prostupovat celým výzkumným projektem. S analýzou tedy není třeba 

čekat až na konec výzkumu a naopak je lepší, začít s analýzou hned. (Švaříček, Šeďová, 

2007) Každý text jsem tedy analyzovala bezprostředně po jeho vytvoření. 

K analýze jsem využila techniku kódování. Podle Strausse a Corbinové (1999, str. 

39) je kódování ,,operace, pomocí níž jsou údaje rozebrány, konceptualizovány a opět 

složeny novými způsoby.“ Technicky tento proces probíhal na dvou úrovních. Prvním 

z nich byla manuální práce s textem, která se někdy nazývá jako metoda tužka a papír. 

(Švaříček, Šeďová, 2007). Druhou pak zapisování jednotlivých kódů a jejich přiřazování 

ke kategoriím. Kódy jsem označovala slovy, či krátkými frázemi a vytvářela jejich seznam 

pro pozdější lepší orientaci. (Švaříček, Šeďová, 2007)  

Z tohoto důvodu jsem v první fázi zvolila metodu otevřeného kódování, ve které se 

jedná o rozebrání dat na jednotlivé segmenty, ke kterým si přiřadí relevantní označení. 

(Strauss, Corbinová, 1999) Kódy jsem poté zanesla do kódovací tabulky a nakonec 

zařadila do jednotlivých kategorií. Kategoriemi jsou myšleny třídy pojmů, u kterých se 

zdá, že po vzájemném porovnávání, náleží ke stejnému jevu. (Strauss, Corbinová, 1999). 

Takto zpracované údaje jsem se dále snažila interpretovat jako celek. 

 

3.1.5. Výběr respondentů 
 

Pro výběr svých respondentů, jsem se rozhodla využít metodu účelového vzorku, 

která je založena na úsudku výzkumníka a na tom, co by mělo být a také co je možné 

vypozorovat.  
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V takovém případě si musí výzkumník jasně a přesně definovat vybranou populaci 

předem. (Disman, 2002). Musela jsem si tedy stanovit hlavní kritéria. (Disman, 2002) 

V tomto případě mne zajímali potomci disidentů a lidí, kteří nějakým způsobem bojovali 

proti režimu, což konkrétněji popisuji v teoretické části. Jak jsem již řekla, kritériem tedy 

nebyli pouze potomci disidentů, ale pro větší různorodost, jsem se zaměřila i na děti těch, 

jež se sami za disidenty nepovažovali, ale přesto vyvíjeli aktivity v odbojovém hnutí. 

Vzorek se, díky zvolené technice výběru, o které hovořím v následujícím odstavci, vyvíjel 

průběžně. 

Pro získání respondentů jsem využila techniku sněhové koule. Tato technika je 

založena na postupném nominování jednotlivých respondentů, prostřednictvím již 

kontaktovaných. Ti musí také splňovat kritéria stanovená výzkumníkem. Její výhodou je 

možnost proniknout do jinak výzkumníkovi skrytých populací. (Švaříček, Šeďová, 2007) 

V praxi jsem tedy po každém rozhovoru respondenta požádala, zda by mi doporučil 

někoho dalšího, kdo by odpovídal stanoveným kritériím. Tento proces se může opakovat 

do té doby, než je vzorek saturován. Tedy, dokud se nestane, že další respondenti již dále 

nepřináší nové informace a poznatky nebo se vzorce a charakteristiky stále opakují a 

potvrzují. (Disman, 2002) Nevýhodou metody sněhové koule je omezený retenční rámec, 

to znamená okruh kontaktovaných osob, který se časem zacyklí, a začnou vznikat totožné 

sítě, které se protínají sociálními a kulturními vazbami. (Disman, 2002) 

Z těchto důvodů jsem zrealizovala celkem devět rozhovorů. Všechny jsem vedla 

sama. Tento vzorek sice není velký, ale měl by postačovat a neomezovat můj výzkum. 

V určité fázi jsem také začínala pociťovat omezený retenční rámec a částečnou saturaci, o 

kterých se zmiňuji v předcházejícím odstavci.  

 

Z důvodu lepší provázanosti empirické a teoretické části této práce, považuji za 

důležité krátce představit jednotlivé respondenty a respondentky a rodinu, ze které 

pocházejí.  
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Respondentka č. 1 – Saša Uhlová.  

 

Saša je vystudovaná antropoložka. Působila v sociálně vyloučených lokalitách a 

několik let pracovala jako učitelka na Romské střední škole. Později začala působit jako 

novinářka. Ve svých pracích se orientovala záležitosti menšin a obecně lidí utlačovaných. 

V roce 2017 na sebe upozornila především svým projektem Hranice práce, ve kterém se 

nechala zaměstnávat v různých nízkopříjmových zaměstnáních. Je dcerou Petra Uhla a 

Anny Šabatové. Oba byli jedni z iniciátorů Charty 77, jejími signatáři a blízkými přáteli 

Václava Havla. Saša vyrůstala, jak sama říká, v nejužším jádru disentu. 

 

Respondentka č. 2 – Markéta Bendová 

 

Markéta působí v akademické sféře a ve volném čase se angažuje v různých 

neziskových projektech. Je nejmladším dítětem Václava Bendy a Kamily Bendové, oba 

dva i jejich myšlenky zmiňuji v teoretické části. Stejně jako u Saši Uhlové, byli oba rodiče 

disidenty a velkými hybateli historických událostí v totalitním Československu. 

 

Respondent č. 3 – Ondřej Bratinka 

 

Ondřej se pracovně orientuje především v IT. Je jeden ze zakladatelů Post Bellum – 

Paměti národa, kde se několik let intenzivně angažoval. Je synem Pavla Bratinky, polika 

činného především v porevoluční době, kdy byl zakládajícím členem ODA. V době totality 

zaujímal, podle synových slov, nekomformní postoj a byl za to persekvován.  

 

Respondentka č. 4 – Líza Urbanová 

 

Líza je vnučkou reformního komunisty Antonína Jaroslava Liehma, který se 

později uchýlil do exilu. Její strýc byl v emigraci. Pročež už jen tyto události předurčili to, 

že se na její rodinu, podle jejích slov, komunistický režim zaměřil. Oba její rodiče byli 

persekvování komunistickým režimem, zejména ztrátou svého zaměstnání a přeřazením do 

nekvalifikovaných pozic. 
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Respondentka č. 5 – Lucie Otáhalová 

 

Paní Otáhalová je profesí lékařka. Je dcerou Jiřiny Šiklové, socioložky a novinářky, 

z jejíž zkušeností s tehdejším režimem často čerpám v teoretické části. Zároveň je také 

snachou Milana Otáhala, historika a disidenta.  

 

Respondentka č. 6 – Marek Benda 

 

Pan Benda je nejdéle sloužícím poslancem parlamentu od vzniku samostatné České 

republiky. Je nejstarším synem Kamily Bendové a Václava Bendy. Sám se v disentu 

angažoval, podle jeho slov byl jedním z hlavních hybatelů revoluce v listopadu 1989. 

 

Respondentka č. 7 - Kristýna Dienstbierová 

 

Kristýna je dcerou disidenta Jiřího Dienstbiera. Jak sama uvádí, její otec byl ve 

vězení za rozvracení republiky, úzce spolupracoval s Václavem Bendou i Václavem 

Havlem a byl také jedním z důležitých jmen v odporu proti komunistickému režimu. 

 

Respondent č. 8 – Ondřej Němec 

 

Pan Němec je jedním ze sedmi dětí Jiřího Němce a Dany Němcové. Tato rodina se 

v mém výzkumu jevila jako jediná, kde byla v odporu angažovanější žena než muž, jak 

říká i samotný pan Němec. On sám se v disentu také angažoval, především v prostředí 

undergroundu. 

 

Respondent č. 9 – (Respondent si nepřál uvést své jméno, viz kapitola o etických 

otázkách výzkumu) 

 

Tento respondent je synem lidí, kteří se podle něj za disidenty nedali považovat, ale 

aktivní odpor proti režimu vyvíjeli. On sám se na odporu nepodílel a dnes pracuje 

v technologické sféře. 
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3.1.6. Hodnocení kvality výzkumu 
 

Výzkum by měl být, v otázce jeho kvality, hodnocen z několika směrů. Zda bylo 

dobře zvoleno výzkumné téma a výzkumné otázky. Dále pak, zda byl daný výzkum 

proveden pečlivě, také technika jeho provedení, sběru dat a jejich následná analýza a 

interpretace a nakonec, zda na sebe tyto kroky veskrze navazují a zda jsou výsledky 

takového výzkumu důvěryhodné. (Hendl, 2008) 

V rámci zachování kvality výzkumu jsem se snažila, abych respondentům 

nepodsouvala konkrétní slovní spojení či témata. Jestliže se respondenti příliš odchýlili od 

tématu, nechala jsem je i přesto hovořit a neměnila jsem téma příliš rychle.  

Zároveň se domnívám, že položit nejdůležitější otázku jako poslední, mělo 

významný efekt na celkovou kvalitu výzkumu. Otázka se věnovala tématu vlivu rodičů na 

respondenty a na jejich životní či profesní dráhu, a zda to tak sami vnímají. V terénu se 

objevil zajímavý jev, kdy na tuto otázku asi v polovině přišli respondenti sami a plynule na 

ní navázali svým vyprávěním, aniž bych ji musela pokládat. V jednom případě mi 

respondent dokonce poděkoval s tvrzením, že se nad touto otázkou nikdy nezamýšlel a je 

rád, že si to mohl, díky mému výzkumu, takto sám zhodnotit. 

V kvalitativních výzkumech se dá obecně předpokládat vysoká validita, zatímco 

realiabilita je nízká. (Disman, 2002) Výsledky mého výzkumu tedy mají platnost pouze pro 

konkrétní skupinu osob a rozhodně je nelze generalizovat, jelikož jsem sice získala mnoho 

informací, ale od velmi malého počtu respondentů (Disman, 2002) 

Limitem může být také určité zkreslení vzpomínek mých respondentů, jelikož zde 

z části mluvíme o vzpomínkách na jejich dětství, v několika případech dokonce vnímané 

jako dětství s prožitými traumaty.  

 

 

 

3.1.7. Etické otázky společenskovědního výzkumu 
 

Vždy, když se ve výzkumu pracuje s lidmi, nelze opomenout etické zásady. (Hendl, 

2008) V průběhu výzkumu se mohou objevit běžné etické otázky a eticky důležité 

momenty. V takovém případě je důležité jednat s respondenty lidsky a ohleduplně bez 

manipulací, zneužívání ale zároveň stále zohledňovat svoji úlohu výzkumníka. (Guillemin, 

2004) 
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Při výzkumu se může objevit více eticky důležitých momentů. Například, když 

respondent naznačí, že by na danou otázku raději neodpovídal. Odpověď může být pro 

respondenta i traumatizující ať už kvůli samotné myšlence na popisovaný jev nebo kvůli 

faktu, že se vydává všanc a tím odhaluje slabé místo a stává se zranitelný vůči, pro něj 

cizímu, člověku. Je také možné, že si respondent z těchto, či jiných důvodů, nepřeje, aby se 

jeho jméno objevilo ve zpracované studii. Výzkumník se v takových momentech musí 

rozhodnout, kam až se svým vyptáváním po těžkých a bolestných zážitcích půjde. 

Zodpovědnost za etické jednání leží především na bedrech výzkumníka. (Guillemin 2004, 

Hendl 2008) 

Při práci na výzkumu jsem se setkala hned s několika eticky důležitými momenty. 

Některé mé otázky, které se orientovaly na zážitky s dětství, vzpomínání na svou rodinu či 

reflexi svých postojů, několikrát vyvolaly citlivou reakci. Musela jsem se tedy soustředit 

na pokládání otázek tak, aby nevyzněly jako příliš hodnotící nebo moc konkrétní, tak aby 

se respondenti necítili nuceni odpovídat přímo. Když bylo očividné, že na otázku 

respondent nechce odpovídat, snažila jsem se rozhovor orientovat jinam a později jsem se 

k otázce vrátila, případně ji zcela přeskočila. V jednom případě jsme při rozhovoru narazili 

na opravdu citlivé téma a respondent se rozplakal. V tom okamžiku jsem vyhodnotila, že 

by bylo dobré rozhovor ukončit. Respondent se ale po chvíli uklidnil a vysvětlil mi, jak a 

proč je pro něj řešené téma citlivé a sám se rozhodl, že chce v rozhovoru pokračovat.  

Tuto situaci zde uvádím, protože při práci v terénu a především při práci s lidmi, je 

velice důležitá reflexivita. Výzkumník musí stále takové etické okamžiky reflektovat. To 

znamená, že se musí neustále zabývat svými vlastními kroky a jejich dopady pro průběh 

výzkumu a měl by je podrobovat stejně kritickému zkoumání jako kterékoli jiné údaje. 

 Měl by si vytvořit odstup a kriticky nahlédnout na vlastní úlohu díky čemuž může 

rozvíjet prostředky pro zvládání a řešení etických momentů tak, jak se v průběhu výzkumu 

objevují. (Guillemin, 2004) 

 

Dalším etickou otázkou je zásada informovaného souhlasu ,, to znamená, že se 

osoba zúčastní studie, pouze pokud s tím souhlasí. Předtím musí být plně informována o 

průběhu a okolnostech výzkumu.“(Hendl, 2008, str. 153) Před každým rozhovorem jsem 

tedy respondenta podrobně seznámila se svými záměry a vyžádala si jeho ústní souhlas, 

který jsem následně nahrála na diktafon.  
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Problematiku anonymity jsem v průběhu výzkumu řešila položením otázky na 

respondenty, zda mohu ve svém výzkumu použít jejich celé jméno. Několikrát se jednalo o 

veřejně činné osoby. U všech respondentů kromě jednoho, jsem setkala s kladnou reakcí. 

Vzhledem k tomu, že považuji za důležité představit jednotlivé respondenty z důvodu větší 

provázanosti s teoretickou částí a zároveň jako dokladu větší různorodosti výběru, rozhodla 

jsem se, po důkladném zvážení, tyto medailonky ponechat a po dohodě s tímto 

respondentem o něm prozradit pouze základní informace, které jsou pro můj výzkum 

relevantní. V analytické části z tohoto důvodů pro větší přehlednost, používám místo jmen 

pouze číselná označení respondentů. 
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3.2. Analytická část 
 

V této části diplomové práce představuji výsledky, ke kterým jsem došla v rámci 

svého výzkumu. Konkrétně se jedná o analýzu mnou vedených rozhovorů. Tuto část jsem 

rozdělila do šesti kapitol pro lepší přehlednost. Názvy kapitol odpovídají kategoriím, které 

z rozhovorů vyplynuly při zpracovávání údajů za použití metody otevřeného kódování. 

(Strauss a Corbinová 1999) Tyto kategorie jsem na počátku výzkumu neznala, měla jsem 

pouze připravený tematický rámec a výzkumné otázky. U kvalitativního výzkumu je totiž 

důležité údaje induktivně analyzovat a interpretovat. ,,Výzkumník tedy nesestavuje ze 

získaných dat skládanku, jejíž konečný tvar zná, ale spíše konstruuje obraz, který získává 

kontury v průběhu sběru a poznávání jeho částí.“ (Hendl, 2008, str. 50) 

V několika případech bylo složité výpovědi respondentů zařadit, protože se daly 

zařadit do více kategorií. 

 

Jedná se o kategorie týkající se:  

 

 Angažování rodičů respondentů za totality 

 

 Role žen (matek) v komunistickém odporu a z toho vyplývající rozdíly mezi 

muži a ženami jak je vnímaly jejich děti 

 

 Represí, jež na tyto rodiny režim uvaloval a vlastní zkušenosti respondentů 

s nimi 

 

 Životních a profesních drah respondentů 

 

 Jejich vlastní občanské angažovanosti v dospělosti, včetně souvislostí s 

fakty, jež jsou rozebírány v předchozích kapitolách  

 

 Subjektivní vnímání ovlivnění ze strany rodiny ve smyslu přenosu hodnot, 

postojů či vzorců chování 
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3.2.1. Angažování rodičů v odporu proti totalitě v komunistickém 

Československu 
 

Na začátku této kapitoly je důležité zmínit přibližný věk mých respondentů 

v období od konce 70. let do revoluce v roce 1989, o kterém se, v souvislosti s angažování 

rodičů, nejčastěji zmiňují. Polovina z nich byla v této době dětmi ve věku od osmi do 

patnácti let, někteří jako například Marek Benda, který byl, dle jeho slov, jedním 

z hybatelů sametové revoluce v roce 1989, byli starší a v tomto období povětšinou již 

dospělí. 

Jak už bylo řečeno v předchozích kapitolách, všichni respondenti jsou potomky lidí, 

jež se různými způsoby angažovali proti komunistickému režimu. V normalizačním 

Československu se tehdy vyskytovaly různé formy nesouhlasu s režimem, o nichž se více 

zmiňuji v teoretické části. Disidentské aktivity se staly tím nejviditelnějším a 

nejdůležitějším projevem občanské společnosti. (Blažek, 2005) Z výzkumu vyplynul 

zajímavý fakt, který se týká definice disidentství. Havel (1984) o disidentech mluví, jako o 

lidech, kteří jdou ostatním příkladem díky své mravní autoritě. Jsou to podle něj lidé, kteří 

vytvářejí nějakou aktivitu proti režimu, jsou intelektuálně založení, píší, spojují stejně 

založené lidi dohromady a společně vytvářejí občanské aktivity zdola. Je zajímavé, že 

několik mých respondentů se k otázce, zda považují své rodiče za disidenty, vyjádřilo 

negativně, přestože na základě této definice, by se za ně dali považovat. 

 

,,Nemyslím si to. Nechci pěstovat nějaké kulty, na to jsou takové disidentské rodiny, 

ve kterých je takový kult. Já si pamatuju jak se tím můj táta tím nikdy neprsil, nikdy to 

nebral jako samozřejmou morální legitimaci a vstupenku kamkoliv. To je prostě o 

přirozeném respektu. V některých těch disidentských rodinách mi to přijde, jako, že ti 

potomci to berou jako svoji výsadu. Já jsem to nikdy nějak nevytahoval, možná když jsem 

byl ve škole, nezralý člověk“  

(Respondent č. 3) 

 

Podobně se vyjadřuje i další respondentka, když mluví o jiných rodinách a o dětech 

disidentů. V tomto případě se k tomuto tématu dokonce staví negativně. 
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,,Např. děti Bendových, který byli opravdu disidenti, ti Bendovci to mají propojený 

s křesťanstvím, protože on byl hodně katolík. Všichni kluci, dělají politiku a jedou 

konzervativní model. Ale dneska už mi to nepřijde úplně legitimní, oni pořád jedou v tom, 

v čem je ti rodiče vychovali, ale teď mi to přijde hrůzostrašný. Myslím, že všechny ty děti 

jsou tím nějak postižený.“ 

(Respondentka č. 4) 

 

Další z mých respondentů dokonce vyjmenovává jednotlivé aktivity, které jeho otec 

v rámci odporu vykonával v rámci protikomunistického odboje, ale přesto se k otázce 

disidentství staví podobně jako oba předchozí. Zde se ukazuje i fakt, o kterém hovoří 

Strauss a Corbinová (1999). Tedy, že v kvalitativním výzkumu nelze brát výsledky 

výzkumů jako nezvratitelný fakt, se kterým se dá později kalkulovat, ale spíše jako 

výpovědi o jednotlivých faktech, postavené na subjektivním hodnocení. 

 

,,Táta studoval techniku – jadernou fyziku, protože po úvaze, že tam je té ideologie 

nejméně, je nejméně ovlivněná a oni to potřebovali a tak ho nechali, ale v té době ještě 

nebyl aktivní proti režimu, ale už jako věděl, že musí něco udělat. On říkal, že je tady doma 

a že by měl bejt nějak platnej, cejtil se za to spoluzodpovědnej a že je Čech, tak nikam 

nezdrhnul, i když mohl. Ale nevím, asi nebyl disident jako ti ostatní. On byl teda aktivní, 

pořád dělal samizdat, tahal ze Západu materiály, překládal to. A vím, že byl ve vězení. Ale 

nevím teď konkrétně za co. Vím, že ho vyslýchali a měli ho pod hledáčkem. Dělal i ty 

setkání disidentů, ty chalupy co organizoval Benda.“ 

(Respondent č. 9) 

 

Jako jeden z  nejvýznamnějších znaků občanské angažovanosti ve smyslu odporu 

proti komunistickému režimu ze strany svých rodičů, respondenti uvádějí podpis 

Prohlášení Charty 77 případně zajišťování a ochranu těchto podpisů.  

 

,,Oni rodiče fungovali jako sběrači těch podpisů. Ono to tenkrát bylo vymyšlené 

dobře, bylo několik lidí, kteří ty podpisy sbírali a ti dostali kopii Charty, oni si to přečetli a 

podepsali takové kartičky, ten text jim nenechávali. Tenkrát šlo o to, aby se někdo 

nepodělal a neodvolal to, z těch prvních to neodvolal asi nikdo, ač na ty lidi byl činěn velký 

nátlak. Takže do toho nás rodiče nejdřív ani nezasvětili. V té první várce byli jen rodiče.“ 

(Respondent č. 8) 
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Celkem šest z nich uvedlo, že alespoň jeden z jejich rodičů toto Prohlášení podepsal 

v první nebo druhé vlně. V první vlně bylo rodičům respondentů doporučováno, aby ji 

nepodepisovali všichni naráz, protože kdyby se posléze všichni takoví signatáři ocitli ve 

vězení, bylo by hnutí Charty paralyzováno.  

Když, po první vlně podpisů vyšlo najevo, že za tento akt budou represe ze strany 

režimu vážné, a to včetně zavírání do vězení, ukázalo se, jak byl tento postup prozíravý. 

Ale možná právě proto se v další vlně našlo ještě víc signatářů. Protože, to, že 

komunistický režim přišel s takto tvrdou reakcí značilo, že bere tento akt vážně a že se ho 

bojí.  

,,Máma říkala, že se k ní (pozn. podpisu) táta dostal až v té druhé vlně, kdy už se 

teda vědělo, že podpis bude znamenat zavírání a tak, ale on prostě říkal, že to znamená, že 

to nelze nepodepsat, když už to bylo tak extrémní. On si uvědomoval, že to bude mít 

důsledky, ale v té době byli mladí.“ 

(Respondentka č. 2) 

 

O promyšlenosti takového jednání ze strany Charty hovoří i respondent č. 9, když 

popisuje, proč Prohlášení nemohl podepsat úplně každý. 

 

,,Já jsem Chartu podepsal, ale až v roce 79. On také byl takový úzus od profesora 

Patočky, že lidé, kteří nemají dokončené vzdělání, že by neměli podepisovat, nejdřív si 

dokončit to vzdělání a samozřejmě to nemohli podepsat nezletilí a mě bylo v tom roce 17.“ 

(Respondent č. 9) 

 

Možná proto také, do roku 1989 podepsalo toto Prohlášení pouhých 1883 občanů a 

z toho 25 z nich svůj podpis později veřejně odvolalo. (Jechová, 2003) 

Chartu 77 chápou mí respondenti jako nejvýznamnější počin v rámci odporu proti 

komunistickému režimu. Je to také iniciativa, o které se, v této souvislosti, nejčastěji 

zmiňují. Jejich rodiče se v Chartě 77 angažovali nejčastěji jako signatáři Prohlášení, jako 

šiřitelé samizdatu a jeho překladatelé. Někteří byli zakladateli VONS nebo v něm byli 

činní a ve dvou případech byl jeden z rodičů dokonce mluvčím Charty. O Chartě 77, ať už 

její činnost znají z vlastní zkušenosti nebo přeneseně z popisu svých rodičů, hovoří 

respondenti jako o společenství, které spojovalo lidi stejných názorů a hodnot a kteří měli 

zájem na tom, aby se ve společnosti nastala nějaká změna.  
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Často zmiňují, jak se uvnitř odbojového hnutí lidé podporovali, jaká mezi nimi byla 

solidarita. Zároveň však mluví o určité roztříštěnosti názorů a myšlenkových proudů, která 

mezi jednotlivými lidmi panovala. V takovém případě právě Charta dokázala takové 

proudy spojit za účelem boje za společnou věc.  

 

,,V tom byla ta Charta krásná, že to spojovalo lidi, kteří by jinak měli úplně jiné 

světonázory, ale, že tu jde prostě o lidská práva a hotovo. Oni se dokázali za sebe nějak 

stavět, to mi přišlo vždycky hrozně hezký. Jedno byli marxisti, katolíci, ale byli schopný 

bojovat za práva všech a dohlížet na práva těch lidí, to mi přijde fascinující. Člověk pak 

vidí, jak se ti lidi v těch svobodných podmínkách už víc rozhádají, než jsou schopni se 

spojit.“ 

…Taky ten tlak byl teda obrovský a tak dokázali odhlédnout od toho, že si tak úplně 

nerozumí a prostě se domluvit. Tohle mi na tom přišlo zajímavý.“ 

(Respondentka č. 2) 

 

V tomto smyslu tyto výpovědi korespondují s popisem Otáhala (1999), který 

rozděluje proudy opozice na underground, exkomunistické křídlo a liberálně demokratické 

intelektuály kolem Václava Havla. Tyto tři proudy se později spojily právě v Chartu 77. 

 

,,I mezi těma mluvčíma charty, tam byli takové tři skupiny: reformovaní komunisti, 

underground (umělci) a věřící. Táta byl v té katolické.“ 

(Respondentka č. 2) 

 

Další z neméně důležitých iniciativ byl Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, 

který detailněji popisuji v teoretické části. O jednom z důvodů, proč byl VONS založen, 

hovoří respondentka č. 1., když popisuje, jak důležitá byla pro jejího otce podpora z venku, 

ze zahraničí a jak se to projevoval i v mírnějším přístupu ze strany komunistického režimu, 

který se bál veřejného mínění. Na podobném principu byl založen i VONS. Jeho smyslem 

bylo především upozorňovat na nepřiměřené persekuce lidí, o kterých by se jinak nic 

nevědělo.  
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„ Když můj táta byl ve vězení a byly za něj demonstrace na západě, tak to nějak 

pociťoval, že na západě jsou lidé, kteří o něm vědí a i třeba díky tomu, se k němu 

v nějakých chvílích asi chovali slušněji, než kdyby o něm nikdo nevěděl. A to pro lidi, kteří 

žijou v nějakým režimu nesvobodným, je vlastně ta podpora zvenčí a ten tlak a dozor 

mezinárodního společenství posilující.“ 

(Respondentka č. 1) 

 

O tom, jak VONS fungoval, na jakých principech stál, jak v praxi fungovalo 

rozhodování o tom, komu budou jeho členové věnovat pozornost a o jeho velkém významu 

pro hnutí odporu se vyjadřují mí respondenti takto: 

 

,,Můj táta byl v roce 79 už byl zavřený. Na 4 roky za činnost ve VONSu. Oni se 

snažili sledovat případy nespravedlivě obviněných, pořád o tom psát. Odpor byl strašně 

těžký nejen, proto, že ta moc byla silná, ale i díky pocitu toho, že jsem sám, že to nikdo 

neví. A oni se snažili, aby se o tom ostatní dozvěděli, psali o tom. Ono to samozřejmě bylo 

dost těžký, hodnotit, jestli to je věc, kterou má VONS řešit. Oni si vždycky našli nějaký 

důvody proč někoho stíhat, ale šlo o to, jestli třeba ty tresty byly úplně nesmyslné, nebo jen 

alespoň informovat, že se to děje.“ 

(Respondentka č. 2) 

 

,,U nás hlavně zasedal VONS, spousta lidí se tam scházelo. A řešilo se co a jak. 

Existovalo tzv. veto při hlasování, komu se bude aktuálně VONS věnovat, pořád se o něčem 

hlasovalo. 

…O tom byl celý VONS, že ty lidi nebyli anonymní, že to nejsou žádní chudáci, že 

se o tom mluví.“ 

(Respondent č. 6) 

 

VONS zakládalo celkem sedmnáct členů, z nichž někteří byli rodiči mých 

respondentů. Jejich cílem bylo především evidovat a bránit oběti politické persekuce, 

uveřejňovat jejich kauzy a podporovat rodiny zatčených. (Jechová, 2003) 

 

,,Já jsem věděla, že moji rodiče jsou signatáři Charty 77, o tom se mluvilo hodně a 

pak taky, že jsou ve VONSu, což byl Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Oni se 

snažili nějakým způsobem dávat na vědomí co se tady děje, na ten Západ.  
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V tom spočívala ta ochrana před tou represí tady.“  

(Respondentka č. 1) 

 

Většina obyvatelstva v době normalizace nejevila zájem o politiku obecně, a proto 

byly možnosti opozice limitující. (Otáhal, 1999) Nelze však říci, že v době normalizace 

existovali jen ti, kteří s režimem všemi prostředky bojovali a ti, kteří stáli za ním. Mnoho 

obyčejných lidí se obávalo sankcí, ale přesto nějakým, i malým způsobem projevovalo svůj 

názor na totalitní uspořádání. Například formou pomoci disidentům nebo zamlčováním 

některých skutečností. Dva příklady takového jednání představuji v následujících 

výpovědích mých respondentů. 

 

,,Můj mladší brácha byl dost ukecanej a ve škole jednoho dne přišla za mámou 

školnice, a že by si prý měla dávat bacha na to, co doma říká a máma si myslela, že povídá 

něco těch mejdanech, a on té školnici prej řekl, že tatínek čte na záchodě Tigridovo 

svědectví. A ona si to nechala pro sebe.“ 

(Respondent č. 7) 

 

,,Tam byla taková skvělá paní doktorka, věděla toho hodně o tom, co se dělo a 

brala si pod sebe všechny tyhe lidi, kteří byli nějak tím režimem perzekuovaný, tak ona je 

tam brala a nechala je tam dělat. Takže v téhle partě, byl třeba Petr Palouš, filmový 

dokumentarista Milan Maryška, Vladimír Mlynář, všichni tam dělali a po nocích tam kuli 

pykle.“ 

(Respondentka č. 4) 

 

Společenství lidí kolem Charty 77 by se, dle výpovědí mých respondentů dalo 

označit za tzv. ghetto stejně tak o něm mluví Šiklová (in Prečan, 2015) Tito lidé žili 

v jakémsi uzavřeném, vlastním světě, jehož hranice se hůře překračovali. Většina lidí se 

znala osobně, hodně jich bylo provázáno vzájemnými rodinnými vazbami. Charta 

nefungovala na základě hierarchických struktur, jak již bylo uvedeno v předešlých 

kapitolách.  
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,,Je třeba si uvědomit, že to společenství bylo takové, že ti lidi byli trošku odtrženi 

od toho společenství, tak tam zároveň byla taková solidarita. My jsme se hodně stýkali 

s rodinama, které na tom byly podobně, měly taky děti.“ 

(Respondentka č. 1) 

 

,, U nás doma se o tom hodně mluvilo, ale u mých vrstevníků se to asi tolik nebo 

vůbec neřešilo. Taky u nás neustále byly zástupy lidí z disentu.“ 

(Respondent č. 3) 

 

O určitém vyloučení za dob totality mluví i respondentka č. 4. Ta také poukazuje na 

to, že něco podobného ve svém životě vnímá i dnes. Zároveň předestírá otázku, proč velké 

množství obyčejných lidí, kteří by jinak většinu praktik komunistického režimu normálně 

neschvalovali, s takovým jednáním mlčky souhlasili.  

 

,, Nechci se rouhat a říkat, že jsme stejně vyloučení, jako byli naši, dneska se tomu 

můžeš smát, díky, tomu kde žijem, v jaký společnosti svobodný, ale i tak vidíš, že nějaký 

vyloučení stejně existuje tamtěch lidí. Jakmile se věnuješ těmhletěm věcem, věcem na 

okraji, tak seš divná. A všichni se ptaj, a proč, vždyť to není potřeba o tomhle mluvit, a to 

bylo přesný, ti rodiče, jim řekli všichni ti lidi, kteří tady drželi hubu a krok a začali 

najednou bojovat v roce 89 poprvý našli odvahu prostě a celou tu dobu ti říkali, že se to 

nemusí dělat nahlas a naven.“  

(Respondentka č. 4) 

 

 Jedním ze způsobu, jak z ghetta vykročit bylo podle Bendy vytvoření různých 

paralelních struktur, o nichž se zmiňuji v teoretické části. Později mu šlo o to, jak vytvořit 

nějaký konkrétní, pozitivní program. Jeho dcera se k této problematice vyjadřuje takto: 

 

,,On chtěl, aby na to ta Charta byla připravená, že je potřeba se na to připravovat. 

Něco dělat i mimo, ne tak úplně oficiálně. On hodně věřil v demokracii.“ 

(Respondentka č. 2) 
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3.2.2. Role žen (matek) v opozici tak, jak ji vnímali jejich potomci 
 

Jedním z cílů opozice bylo nepodlehnout skepsi, vydržet v odhodlání a především 

pokračovat ve své činnosti. Velkou roli v tom hrály právě ženy. Nejen, že byly často 

v centru dění, byly mluvčím a důležitými představitelkami opozice, ale jejich činnosti a 

aktivity byly častěji skryté a jaksi v pozadí. Důvody k tomuto byly různé. Nejčastěji to byl, 

jak je rozebíráno i v teoretické části, strach o rodinu a obava z následné represe. V mnoha 

případech to v rodinách fungovalo tak, že muži byli v opozici velice aktivní a ženy je 

podporovaly a tzv. držely rodinu v chodu. Když byli muži různými způsoby perzekvováni, 

přeřazování na nekvalifikované pozice jinými způsoby šikanování ze strany režimu, 

zvyšovala se tím možnost, že by mohli uprchnout do exilu, což se také stávalo. Tím by, 

v takovém případě, režim zvítězil. Když měli muži podporu od svých žen, bylo méně 

pravděpodobné, že k tomu dojde. (Bendová 2005, Jechová 2003) To potvrzuje respondent 

č. 6: 

,,Máma byla zaměstnaná celou dobu v matematickém ústavu. Ale nikdy radši nic 

nepodepisovala. Pro ni tam neměli žádný stůl, a tak stále pracovala z domu. Ti matematici 

se k ní ale chovali slušně. I díky tomu mohl být táta nezaměstnaný. On se teda angažoval 

hlavně. Máma držela rodinný krb a zajišťovala všechno, a když tam táta nebyl, tak si k ní 

chodili postěžovat.“ 

(Respondent č. 6) 

 

O tom, že na ženě bylo především vedení domácnosti a starost o děti hovoří i 

respondent č. 3. 

 

,,Moje máma se v disentu, předtím než poznala tátu, neangažovala. Ono to mělo 

všechno takový postupný průběh.  I ten disent. Od Charty to zas bylo hodně intenzivní. Ty 

aktivity byly hlavně na tátovi. Ona se zase starala o děti a o domácnost, takže měl táta 

volné ruce a hodně se angažoval.“ 

(Respondent č. 3) 

 

 I přesto, že ženy zůstávaly doma s rodinou, se i tak významně podílely na 

protikomunistickém odboji. Mezi jejich hlavní činnosti patřilo opisování, překládání a 

rozmnožování různých textů. Také organizovaly různá setkání. Ženy byly jakési dělnice 

samizdatu, jak říká Šiklová (2003).  
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Přepisování a rozmnožování textu na psacích strojích byla především ženská 

činnost. Taková činnost, ale byla mnohdy nebezpečnější než např. podpisy některých 

proklamací či vyjadřování svého názoru na nesvobodný režim, čímž byl ale člověk více 

viditelný. Přepisování bylo v té době trestné, protizákonné a přísně trestané, protože jím 

ženy podvracely socialistický systém. (Šiklová, 2006) Zároveň takové ženy nebyly 

chráněny veřejnou popularitou jako muži, kteří, díky své odbojové činnosti mnohdy 

vypadali jako hrdinové. 

 

,,Tehdy ti chlapi dělali všechno a byli hrdinové. A ten děda třeba, já ho vždycky 

milovala. Ale on tím režimem zas tak zvlášť perzekvovanej nebyl, teda kdyby tady zůstal, 

tak jo, jenže on odjel do Paříže a tam teda byl jako za strašnou hvězdu na všech 

univerzitách učil a v Americe učil, že jo takže on je do dneška vlastně americkej občan, učil 

český film a českou kulturu s celou tohle partou, s Lustigem a se Škvoreckým a s těmahle. 

Pak se vrátil do Paříže, jezdil po světě. A žil přesně ten život, který žít chtěl. Ale jeho děti 

dopadly příšerně, hlavně moje máma.“ 

(Respondentka č. 4) 

 

,,Máma celý naše dětství přepisovala samizdat, nejčastější o raz z dětství je, že na 

tý manželský posteli jsou rozložený všechny ty kopie a máma řve ať tam nechodíme, že se 

všechno rozlýtá, tak to dělala celý moje dětství.“ 

(Respondentka č.4) 

 

Stejně tak respondentka č. 7 mluví o roli své matky spíše v rovině starosti o 

domácnost a o děti. V tomto případě se dokonce starala i o děti jiných rodin, což mohl být 

také jeden z důvodů provázanosti a propojenosti disidentského prostředí. 

 

,,Role mojí mámy byla taková spíš doma. Rozmnožovala lidovky, samizdat, 

roznášela to, kopírovalo se to zase jinde. Byla doma s dětma. Ona to tak podle mě vnímala 

a ostatní ji tak vnímali. Měla na starosti taky často děti Petrušky Šustrové, protože jeden 

z mých nevlastních otců byl předtím manžel Petrušky Šustrové, takže její děti jsou nevlastní 

sourozenci jednoho z mých bratrů, je to celý takový propojený. Takže ona byla často doma 

s náma a se sourozenci.“ 

(Respondentka č. 7) 
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Lze říci, že se ženy cítily v tomto ohledu možná až nedoceněny, zároveň si ale svoji 

roli uvědomovaly a přistupovaly na ni. Samozřejmě to ale nebyla záležitost všech žen, 

některé se angažovaly stejně nebo i více než jejich muži. (Šiklová 2003, Jechová 2003) 

Z mého výzkumu vyšel tento fakt najevo pouze u jednoho případu. 

 

,,Máma vždycky říkala, že je škoda, že se tohle moc nevidí, že se tam dělal reálná 

práce. Oni se museli domlouvat, shánět ty dokumenty a to nebylo jednoduché.“ 

(Respondentka č. 2) 

 

Ženy však i přesto, že jejich činnost nebyla tak vidět a byla mnohdy velmi dobře 

utajená, byly režimem trestány stejně tvrdě, jako muži. Bylo jim dokonce vyhrožováno, že 

jim budou odebrány děti, které pak dají do výchovných ústavů, protože je samotné 

zatknou. (Šiklová, 2006) Mnohdy je zatkli alespoň na 24 nebo na 48 hodin, přestože je 

později z ničeho neobvinili. V těchto případech fungovalo propojení disidentských rodin a 

solidarita mezi nimi. O děti bylo v takových případech postaráno.  Existovaly i případy, 

kdy se režim nezdráhal zatknout oba rodiče, kteří vychovávali nezletilé děti, na dobu i 

několika měsíců. V tomto konkrétním případě, starost o domácnost převzali starší 

sourozenci a rodiče z jiných, spřízněných rodin. O takové zkušenosti mluví respondentka 

č. 1. 

,,Máma počítala s tím, že ji nezavřou, že to nedělávají, že by zavřeli oba najednou. 

Ale měla to i pojištěný tím, že měla napsaný, že děda je jako nejbližší příbuzný. A nebo 

ještě jedna rodina, že bychom byli jako u nich. Takže ona s tou možností pracovala. 

Dokonce jsem někde našla plnou moc, co by bylo potřeba v takovým případě udělat. Třeba 

se jí stalo, že jí zadrželi na 24 nebo na 48 hodin. Ano, ona počítala s tím, že … pro mě to je 

trauma z dětství. Že třeba zavřou tu mámu a my budeme sami.“ 

(Respondentka č.1) 

 

Zkušenost s uvězněním obou rodičů v jednu dobu a jak se s tou situací v rodině 

vyrovnávali, popisuje respondent č. 8 

 

,,Nejmladšímu bylo 12, když byli naši zavření oba najednou. Bylo nás 7, domácnost 

jsem vedl já se sestrou. Občas přišly nějaké sociální pracovnice. A my jsme se báli, aby 

nám ty sourozence neodvedli do děcáku.  
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Ale lidi nám fakt hodně pomáhali. Třeba učitelky, některé, které jsme fakt nesnášeli, 

se třeba nabídly, že by nám uvařily. Někteří byli fakt hodní. A tím, že jsme vyrůstali v tom 

prostředí, tak nám to hodně pomohlo.“ 

(Respondent č. 8) 

 

Z těchto výpovědí vyplývá, že v opozičním společenství existovaly rozdíly 

v mužské a ženské angažovanosti. Naopak komunistický režim zas tak velké rozdíly při ve 

svých represích nedělal, což rozebírám i v teoretické části této práce. Respondent č. 8 tento 

fakt dokládá na tom, že jeho sestra byla přeřazena na nekvalifikovanou práci v kotelně, 

stejně jako on, přestože byla tato práce fyzicky velmi náročná. 

 

,,Nejstarší sestra byla hodně aktivní, tak nakonec skončila v kotelně.Později byla 

zařazeno i do asanace“ 

 (Respondent č. 8) 

 

3.2.3. Komunistické represe a vlastní zkušenosti respondentů s nimi 
 

Totalitní režim v Československu v době normalizace trestal všechny své odpůrce. 

Nejčastěji k tomu využíval své represivní orgány jako soudy, policejní složky či státní 

bezpečnost, kde v mnoha případech došlo i na nepřiměřené násilné tresty. Lidé byli 

odsuzováni často za něco, co může dnes někomu připadat jako vtip, ovšem soudci tomu 

tehdy říkali pobuřování nebo dokonce podvracení republiky. Represe však neprobíhaly 

pouze pod patronací výše zmíněných orgánů, ale byly rozprostřeny i do jiných sfér. Zde se 

však nedá hovořit o „represivních orgánech“, ale spíše o „represivních nástrojích“. Jedná 

se např. o vykonstruované politické procesy a následné zatýkání nebo psychickou šikanu a 

ponižování jednotlivých obyvatel. (Blažek, 2005) 

 

V mém výzkumu jsem se nejčastěji setkala s represemi typu šikanování a 

ponižování, především ve formě přeřazování na nekvalifikované profese v případě 

vysokoškolsky vzdělaných lidí. Dále s častými domovními prohlídkami, 

odposloucháváním telefonů i celých bytů a samozřejmě s tresty odnětí svobody v případě 

rodičů respondentů. Všechny tyto represe mí respondenti v té době velmi silně vnímali a 

některé z nich sami zažili. 
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,,Jednou se mýho táty ptali, jestli mu to není líto, že zahodil takovou kariéru (pozn. 

vrátil se ze zahraničí, kde přechodně pracoval jako jaderný technik) a on jim řekl: To se 

musíte ptát sami sebe, když jste investovali do mého vzdělání a teď se mě snažíte ponížit 

dělnickým povoláním. A to bylo taky vtipné, protože ten režim se tvářil, jakože dělníci nám 

tu musí vládnout a přitom s tím zacházel, jako, že je to to největší ponížení. Takže si hrozně 

odporoval.“ 

(Respondent č. 3) 

 

O přeřazení do zaměstnání, která byla většinou fyzicky namáhavá, manuální a 

především nekvalifikovaná, hovoří v otázce represí mí respondenti nejčastěji. Stejně jako 

ve výše uvedeném výroku, je i v následující výpovědi respondenta č. 9 přítomen zajímavý 

rozpor a zároveň snaha o zlehčení tehdejší situace.  

 

,,Postupně došlo na to jeho politický přesvědčení a musel postupně přejít na takový 

ty disidentský práce jako mytí metra a topič, což si doteď docela pochvaluje, že měl stejně 

peněz a ne-li víc a byl pokoj“ 

(Respondent č. 9) 

 

O omezeních, která režim vytvářel a která ovlivňovala i například tak základní 

rozhodnutí, jako je výběr jména pro svého potomka hovoří respondentka č. 4 

 

,,Já jsem často narazila na takový nesmysly,  jakože například já se jmenuju Líza a 

našim bylo řečeno, že se to zrovna teď zakázalo, že je to západní jméno, i když je původně 

maďarský a tak jsem měla v papírech Eliška jakožto typicky český jméno.“ 

(Respondentka č. 4) 

 

 

V tzv. intelektuálních profesích si režim držel pouze lidi, kteří s ním souhlasili, což 

mohli deklarovat např. podpisem Anticharty, či se v režimu a politické straně přímo 

angažovali. (Blažek, 2005) Ostatní, kteří sice přestože měli vyšší vzdělání a zkušenosti byli 

přeřazeni na pozice nekvalifikované, což dokládají i výroky respondentů č. 9, 3 a 4.  
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,,No, ono pak došlo i na tátu, že tam nesmí být jako dramaturg, protože to bylo 

považováno za intelektuální profesi a tihle lidi je nesměli vykonávat. Takže on tam dělal 

sice dramaturga dál, ale byl tam vedenej jako někdo jinej. Jenže jednoho dne si pro ně 

přišli, všechny je pozavírali, na štěstí jen na pár dní, ale ten stan jim prostě sebrali a otec 

od té doby už nesměl dělat žádné divadlo. Takže takhle se octnul v těch pomocných 

profesích, takže myl nádobí, uklízel baráky a takovéhle věci.“ 

(Respondentka č. 4) 

 

Tyto a jiné represe ovlivnily samozřejmě také děti. Ať už to byly úsměvné, 

symbolické represe jako zákaz nošení oblečení, které má na sobě tzv. západní znaky, o 

které se zmiňuje respondentka č. 4, 

 

,,Ona to prostě byla opravdu zvláštní doba, do který jsme se já se ségrou narodily a 

to prostě už pak bereš jako danost, že děda a pošle ze západu oblečení, z něhož půlka se 

nemůže nosit, protože má na sobě americký vlajky že jo.“ 

 (Respondentka č. 4) 

 

nebo i poměrně horší, vážně ovlivňující budoucí život těchto dětí, jak o nich hovoří 

respondentka č. 5. 

 

,,Věděla jsem třeba, že se nemůžu hlásit na Filosofickou fakultu na obor 

psychologie či pedagogika,,to by mě neprověřili a nepovolili.“ 

 (Respondentka č. 5) 

 

Na vlastní kůži, i v útlém věku, zažili mí respondenti i traumatizující situace, kdy 

k nim nad ránem nebo uprostřed noci přišla státní bezpečnost na domovní prohlídku. Na 

takové události si většina mých respondentů pamatuje přesně, protože takový zážitek 

musel být bezpochyby silný. 

 

,,Já si jich pamatuju několik. Za tu dobu jich mohlo být tak deset. On je to hodně 

silnej zážitek, ta policie prostě přijde a prohrabe úplně všechno, knížky, hračky prolezou a 

jsou v tom bytě celou noc. A pak spoustu věcí odvezou. My jsme třeba dostali dárek někde 

z Francie, takovou krásnou baterku, a oni to ukradli.“ 

(Respondentka č. 1) 
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,,Měli jsme asi 17 domovních prohlídek. Občas přišli v 6 ráno.“ 

(Respondentka č. 2) 

 

,,Mě bylo devět, když začaly ty první prohlídky. Bylo asi dvanáct prohlídek 

v pražským bytě, plus dvě na chatě, na to jsme byli poměrně zvyklí. Nakonec, ale 

nedokázali procházet knihovnu, už tehdy měla asi 8 tisíc svazků. To se jim nechtělo a 

vzdali to. Měli jsme taky skrýš. Oni si brali ty knížky, pro sebe, aby si to mohli přečíst. Ty 

opravdu citlivý měli naši poschovávaný.“ 

(Respondent č. 6) 

 

O knihy se režim zajímal poměrně často, nejenom proto, jak popisuje respondent č. 

6 v předchozím odstavci, že příslušníky státní bezpečnosti zajímala četba beletrie a 

nechávali si je pro osobní potřebu, ale především proto, že existovaly zakázané publikace 

ze západu a také, že se do knih dalo mnoho věcí ukrýt. Nad souvislostí knih a disentu se 

zamýšlí i Jechová (2003) když mluví o tom, že velkou knihovnu měla v té době snad každá 

disidentská rodina a, že knihy a různé texty jsou jedním z nástrojů jak šířit myšlenky. 

Zajímavou situaci, týkající se domovních prohlídek uvádí respondent č. 8, když popisuje, 

jak taková prohlídka jejich knihovny probíhala. 

 

,,Ta prohlídka třeba trvala deset hodin. A nepustili nikoho, aby nemohl nikoho 

varovat. Bylo tam třeba 10 lidí. A ten byt od začátku do konce, každý papírek popsaný, 

každý kout, postupně šli tím bytem v Ječné a došli k té knihovně, kde bylo těch 13 000 knih 

a oni původně prohlíželi i každou knihu. A já si pamatuju, jak oni tam vešli k té knihovně a 

jeden se vrhl ke skříňce s papíry, druhý k velké skříni a teď ten třetí zůstal stát před tou 

knihovnou. No a potom už prohlíželi jen knížky, které se jim nezdály. My jsme to brali 

hlavně jako dobrodružství. Ale oni občas byli i fakt hnusní.“ 

(Respondent č. 8) 

 

,,K nám chodili ty kontroly, takže jsme měli kufr pod postelí obří loďák se všema 

knížkama, který nesměly být v knihovně.“ 

 (Respondentka č. 4) 
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Další součástí šikany ze strany režimu bylo sledování telefonní linky a pošty, kvůli 

čemuž bylo mnohdy těžké domlouvat se na spolupráci mezi sebou. V hlavním městě 

situace nebyla tak vážná, ale na venkově, kde bylo signatářů velmi málo, případně pouze 

jeden v celé vesnici, to bylo prakticky nemožné, když se takový člověk potřeboval něco 

dozvědět, řešil to tím, že si pro informace dojel do Prahy, kde, jako komunikační střediska 

fungovaly byty disidentů. (Bendová, 2005) Významnou roli v otázce komunikace hrály 

ženy, které, právě díky tomu, že fungovaly především v domácnosti s dětmi, tohoto faktu 

využívaly a hledaly různé cesty, jak nenápadně předávat informace například ve frontách 

v obchodě či na hřištích mezi dalšími matkami. Situace, kdy měla rodina doma sledovaný 

telefon, zažívali i mí respondenti.  

 

,,No měli jsme doma napíchnutej telefon. Taky chodili k nám do bytu, když jsme 

nebyli doma.“ 

(Respondent č. 9) 

 

,,Třeba u nás doma nikdy nešel telefon, takže se nedalo zavolat a člověk teda musel 

dodržovat nějaký příchody, ale měli jsme poměrně liberální režim, ale když jsem to řekl, 

tak jsem to fakt musel dodržet.“ 

(Respondent č. 6) 

 

,,U nás doma nešel telefon a celou dobu tam byl odposlech, takže se tam věci 

neříkali nahlas. A tak se ty věci psaly na tabulky, takové ty dětské, nebo se chodilo do 

koupelny a pouštěla se voda. Dítě to vnímá spíš jako hru.“ 

(Respondentka č. 2) 

 

To, jak zásadním vpádem do soukromí a chodu jednotlivých domácností, kterým 

byly odposlouchávány, nejen telefony, ale i celé byty, popisuje respondent č. 8. Ten také 

zažil situaci, kdy ho zcela bezdůvodně, po dramatickém zásahu ozbrojených složek, vzali 

do vazby na 48 hodin, díky tomu, že se z odposlechů dozvěděli, že v tyto dny nebude 

nikdo doma a mohli tedy byt kompletně prohledat. Podle něj se tyto situace stávaly běžně. 
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,,To by se člověk musel zbláznit. Samozřejmě, když člověk, ví, že je neustále 

odposloucháván, že i když jde třeba záchod, nebo se s někým hádá. Ale na to si člověk 

zvykne, musí se na to vykašlat. Důležité věci se prostě psaly na papír.“ 

(Respondent č. 8) 

 

3.2.4 Životní a profesní dráhy potomků 

 

Následující dvě kapitoly se mohou v několika případech navzájem prolínat. V této 

kapitole chci představit cestu, kterou se mí respondenti ubírali od počátku dospělého života 

doposud. A to jak v rámci vystudovaných škol tak budoucího pracovního uplatnění 

případně politické kariéry. Na otázku, zda se v současné době nějak občansky angažují, se 

zaměřuji v kapitole, jež následuje po této. Několik z nich však pracuje, nebo pracovalo, 

v neziskové sféře, což sami zařazují do občanského aktivismu. Patří to tedy jak do této, tak 

do následující kapitoly. 

Obecně se ukázalo, že se v neziskové sféře, jak v profesní rovině, tak ve volném 

čase například jako dobrovolníci, pohybuje více než polovina respondentů. Další 

respondent se věnuje vrcholné politice, jedna respondentka je novinářkou, věnující se 

levicovým tématům, dva pracují v technologické oblasti a jedna respondentka je profesí 

lékařka. 

Respondentka č. 1 vystudovala vysokou školu, zaměřující se na menšinovou 

problematiku. 

 

,,Vejšku jsem vystudovala Romistiku. Tu Romistiku jsem dodělala, učila jsem na 

romský škole, dělala jsem pro ty romský děti různý tábory. A zároveň takovej výzkum, že 

jsem, ale zcela neorganizovaně, jezdila po těch ghettech.“ 

(Respondentka č. 1) 

 

A když se zamýšlí, co ji k tomu vedlo, uvádí, že v devadesátých letech cítila kolem 

sebe neuvěřitelnou vlnu rasismu, která se, podle jejích slov, v současné době, už v podstatě 

nedá popsat. Například, že Romové nemohli na venkově často chodit do restaurací a na 

diskotéky a že v České televizi běžně vysílaly rasistické výroky, což by v této době, podle 

ní, už nebylo možné.  
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,,Myslím, že to jak mám nastavený z rodiny bránit slabší a tyhle zkušenosti. A když 

jsem tohle všechno vzala v úvahu a dostala jsem se sem, tak si myslím, že to bylo jedno 

z nejlepších rozhodnutí mého života.“ 

(Respondentka č. 1) 

 

V neziskové sféře se pohybuje i další respondentka.  

 

,,Od středoškolských let se hodně angažuju v neziskovce Campamento 99, A tam 

jsem se tak různě skamarádila s lidmi, já se vždycky bavila se staršími, to je dané tím, že 

mám samé starší sourozence. Taky spolupracuju s dětským domovem a vedu dětské 

tábory.“ 

(Respondentka č. 2) 

 

Jeden z mých respondentů byl dokonce u zrodu jedné z neziskových organizací, 

která se zabývá uchováváním a nahráváním pamětníků totalitních režimu, tak aby se na 

činy, které lidem tento režim prováděl, nezapomnělo. Paralela se v tomto případě zdá být 

zcela očividná.  

 

,,My jsme tehdy začali dělat to Post Bellum, o dva roky později to byla Paměť 

národa, já jsem u toho byl, natáčel jsem ty pamětníky, dělal jsem hodně texty, natočil jsem 

asi 90 lidí, to jsem dělal tak 8 let na full-time. Potom jsem začal studovat historii, protože 

jsem to téma chtěl uchopit víc odborně. Ale do dneška se s nimi scházím.“ 

(Respondent č. 3) 

 

V Paměti národa a v LibriProhibiti, které se obě zabývají totalitním režimem, se 

angažoval i respondent č. 8. 

 

,,Já jsem v různých spolcích jako LibriProhibiti. Nebo Paměť národa, tam jsem jim 

napovídal asi deset hodin rozhovorů, to jsem dělal s Martinem Kroupou. Nebo pro 

Člověka v tísni jsem něco dělal.“ 

(Respondent č. 8) 
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Další respondentkou, která se pohybuje v neziskové sféře, je respondentka č. 4. Ta, 

stejně jako respondentka č. 1, vystudovala Romistiku a touto menšinou se zabývá i dnes. 

Její otec byl za totality perzekvován, mimo jiné tím, že mu byla zakázána profese 

dramaturga v divadle. Po čase mu povolili pracovat v divadle, ale ne v Praze, ale na okraji 

západního cípu republiky.  

 

,,Tím se asi hodně předurčil můj osud. Tam byl od pondělí do pátku a měl tam 

divadelní byt v takovým ghettu/čtvrti, takový malý garsonky, kde bydleli samý Romové. Já 

jsem byla často nemocná a tak jsem tam s ním dost často jezdila, takže jsem čas trávila 

v divadle a v tom bytě se sousedy, hrozně jsem se tam vždycky těšila. To byl moment, kdy 

mě začali fascinovat Romové.“ 

(Respondentka č. 4) 

 

Tato respondentka, jak sama uvádí, v dospělém životě pracovala v romských 

neziskových organizacích a iniciativách a zároveň je divadelní dramaturgyní zabývající se 

divadlem utlačovaných. Co se týká provázanosti životních drah, za zmínku zde stojí i 

skutečnost, že se díky těmto strukturám dokonce uzavírali sňatky.  

 

,,Vzala jsem si hocha ze stejně profláknuté rodiny, kdyby mamku nezavřeli, možná 

bych ho ani nepotkala.“ 

(Respondentka č. 5) 

 

Dalším zajímavým jevem, který vyplynul z mého výzkumu, je jakýsi obecný odpor 

k politickému angažování. Kromě respondenta č. 6, který byl jedním ze studentů, kteří se 

podíleli na revoluci v roce 1989, a poté nastoupil do studentských stávek, ze kterých 

rovnou směřoval do poslanecké sněmovny, ve které se vyskytuje dodnes. Ostatní se ve 

svých výpovědích shodují na tom, že politické ambice nikdy neměli. 

 

,,To, že člověk je tady hlavně pro ostatní a ne pro sebe, to jsme u rodičů viděli 

jednoznačně. To, že ta společnost je důležitější nerodinkařit na chatě, to bylo jasné. Nikdo 

z nás se nikdy nepokoušel o nějakou politiku. Je zvláštní, že já nějak naprosto postrádám 

ambice, někam se cpát. A zjistil jsem, že je to mezi námi poměrně časté. Jsou lidi, kteří se 

musí permanentně prezentovat a říkat své názory ale, tohle já nepociťuju.“ 

(Respondent č. 8) 
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,,Já jsem třeba byla v politický straně, před 14 lety, v Zelených, ale tam jsem 

zjistila, že já to nemůžu dělat. Že nechci mluvit, že se nemůžu vyjadřovat ke každý kravině, 

jako ten politik, že nemůžu trávit čas na schůzích a domlouvat se pořád na něčem. Je mi to 

celý hrozně nepříjemný.“ 

(Respondentka č. 1) 

 

3.2.5. Současná občanská angažovanost 
 

U tohoto tématu jsem se často setkávala s rozporuplnou reakcí ze strany mých 

respondentů. Ta byla to spojená především s jeho pojmoslovím. Respondenti tento pojem 

vnímali spíše ve smyslu politické angažovanosti, jak o ní mluví Ekman a Amna (2012), 

když ji popisují jako činnost, jejímž cílem je ovlivnit vládu nebo stávající garnituru skrz 

různé prostředky jako jsou demonstrace. V takovém případě zaujímali respondenti spíše 

opačný postoj.  

,,Já jakoby nemám moc ráda ten aktivismus, takové ty projevy na demonstracích 

velké. Ale na demonstrace chodím to jo, když mám čas, to ráda. Ale nejsem ráda moc 

viditelná, radši někde působím a pomáhám neviditelně. Nelíbí se mi, je mi to proti srsti, 

když se někde hlásají takové ty heslovité věci, třeba na těch demonstracích, z obou stran. 

Protože to moc zjednodušují a v tom jsem kritická docela. Ale pro mě to není asi 

angažovanost, pro mě to je samozřejmé to dělat.  Angažovanost by se to asi mohlo brát, ale 

aktivismus už je na mě moc. Jakože moc hrr.“ 

(Respondentka č. 7) 

 

,,Já teď tu politiku sleduji a je mi z toho nanic. Mám pocit, že v tom undergroundu 

tyhle ambice a snahy někoho přesvědčovat nebyly. Já občas dělám nějaké projekce, 

povídám o Havlovi, o tom jaké to bylo. Ale že bych jako chtěl třeba do sněmovny. Jako 

Bendovi jsme to nikdy nedosáhli. V žádné straně jsem taky nikdy nebyl.“ 

(Respondent č. 8) 

 

Stejné rozčarování nad politickou angažovaností a politikou vůbec popisuje i 

respondentka č. 2. 
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,,V těch dvaceti letech jsem měla takový pocit, že budu reformovat tu církev, Je 

pravda, že v té době mě ta akademická činnost hrozně nadchla, ta politika mě už nelákala, 

nevěděla jsem na čí je kdo straně co je dobro, že je to moc složité. Neměla jsem pocit, že 

tímhle směrem chci.“ jít.“   

(Respondentka č. 2) 

 

Respondenti chápou občanskou angažovanost v širokém spektru. Někteří ji zmiňují 

pouze v souvislosti s politikou a politickou činností, nebo ji vidí v možnosti jít volit. Jiní 

do ní zahrnují vyjádření svého názoru v diskusi a postavení se za něj.  

 

,,Snažím se být aktivní občansky, prožívám ty volby, snažím se vybírat ty strany 

nějak racionálně.“ 

,,Každý den se samozřejmě zhádám s někým na facebooku. To je třeba moment, kdy 

zjistíš, že některý lidi to nemají správně, takže se rád pokoušu s někým.“ 

(Respondent č. 9) 

 

,,Uvědomuju si, co se teď děje v politice, taková ta silná slova jako konec 

demokracie a tak dál, to myslím, že nikam nevede a je zbytečné. Myslím si, že je potřeba 

diskutovat o všem s lidma i v hospodě a nějak je přesvědčovat. Pořád se to tu hodně 

vyhrocuje zbytečně. V politice bych nemohla působit.“ 

(Respondentka č. 7) 

 

Jako jeden z projevů občanské angažovanosti chápe Putnam (1993) i psaní do 

novin. Jedna z mých respondentek s tím nesouhlasí. Ještě než se oficiálně stala novinářkou, 

psala do novin v okamžicích, kdy ji jednoduše něco naštvalo. V současné době se v rámci 

této profese věnuje levicovým tématům a její investigativní novinářský projekt Hranice 

práce, měl v roce 2017 velký ohlas u široké veřejnosti. Respondentka jím upozorňovala na 

problematiku nekvalifikované práce a jejího nedostatečného ohodnocení, čímž o tomto 

vyvolala širokou debatu napříč společností. Tyto aktivity však za občanskou angažovanost 

nepovažuje. V rozporu s tím je ale její další tvrzení, kde říká, že co naopak za občanskou 

angažovanost považuje, je jakási role antropoložky v souvislosti s novinařinou, kdy člověk 

pozoruje a popisuje a tím je schopný v ostatních vzbudit zájem. 
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,,Já umím psát. A umím třeba nastudovat nějaký téma. A to je v podstatě jediný co 

umím. A úplně bych to nenazývala občanskou angažovaností. Třeba můj muž je občansky 

angažovanej. (Pozn. Tomáš Tožička – Česko proti chudobě, Zelení) Na mě je třeba víc 

starost o tu rodinu o ty děti. Já jsem se orientovala na ty antropologický přednášky a já 

jsem uvědomila, že to je to, co mi vyhovuje, role člověka, který pozoruje a popisuje. Myslím 

si, že tohle je svým způsobem občanská angažovanost.  

A přijde mi vlastně hezký, že je tady každej od něčeho, že někdo je prostě aktivnější 

a schopnej i třeba něco vzbudit, ty lidi nějak motivovat.“ 

(Respondentka č. 1) 

 

Jiný respondent chápe občanskou angažovanost ve smyslu pomoci druhým. 

 

,,Ty Lidovky to bylo takové epicentrum, tam vlastně vznikl Člověk v tísni, s nimi 

jsem třeba jel do války, do Bosny, vozili jsme humanitární pomoc do Horního Karabachu. 

Oni nás brali na frontu. Takže já jsem se takhle občansky angažoval v rámci těch novin.“ 

(Respondent č. 8) 

 

Respondentka č. 2 dokonce v rámci občanské angažovanosti pokračuje v konkrétní 

tradici bytových seminářů, které v době totality probíhaly u nich doma. Sama si to s tímto 

faktem spojuje, když mluví o tom, že měla jednoduše pocit, že když se chce člověk o 

něčem bavit, tak se to dělá tak, že si domů pozve ty, které probírané téma zajímá a že tento 

princip převzala ze svého domova, kde se často scházelo mnoho lidí.  

 

,,Měla jsem pocit, že když se má něco dít, tak že u toho musí být víc lidí. Toho jsem 

se taky postupně zbavovala, člověk taky může dělat něco rozumného i s jedním, se dvěma 

lidmi, to mám asi z té velké rodiny. Dělali jsme tam různé přednášky, témata co kdo znal, 

zvala jsem učitele i kolegy, když třeba někdo napsal diplomku nebo knihu, tak jsme si o tom 

povídali a řešili všichni spolu. A to dělám do dneška, teď jich už bylo přes 50.“ 

(Respondentka č. 2) 
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3.2.5. Subjektivní vnímání ovlivnění rodinou, ve smyslu přenosu hodnot, 

postojů či vzorců chování 
 

V této kapitole jsem se snažila mezi výpověďmi nalézt odpovědi na otázky, jakým 

způsobem se přenesly hodnoty, mravní postoje a určité vzorce chování, které rodiče 

zastávali na jejich děti a jestli vůbec. Zda to mohlo být v rámci prožívání určitých situací, 

nebo jen tím, že pozorovali dění kolem sebe. Zda se s rodiči bavili o tom, co se ve 

společnosti děje, jak funguje a jaké názory na takové společenské uspořádání jejich rodiče 

mají.  

Vnímání vlivu je čistě subjektivní věc. Každý z nich to mohl vnímat jinak. Nebo, 

jak jsem již řekla, to nemusel vnímat vůbec. Ve většině případů se tyto otázky setkaly 

s víceméně pozitivními reakcemi. V případě starších respondentů. Kteří se sami angažovali 

v disentu případně v revoluci v listopadu 1989, se toto ovlivnění ukázalo být 

nejzásadnějším a jejich odpovědi na podobné otázky byly nejvíce jednoznačné. Skoro 

všichni se časem podíleli na odporu spolu se svými rodiči nebo alespoň s jedním z nich. 

V této kapitole se prolíná ovlivnění v otázce životních postojů, názorů a náhledu na život a 

jeho smysl. 

Otázky věnující se tomuto tématu byly respondentům položeny v závěru rozhovoru. 

Následovaly v logickém pořadí poté, co jsme probrali, jak si pamatují co se dělo za totality 

doma, jaké zážitky a situace mají spojené s bojem proti totalitnímu režimu, zda to v té době 

nějakým způsobem reflektovali, například tím, že se o tom bavili s rodiči. Poté následovaly 

otázky na jejich směr studia a kariéry později i to, jestli se někdy občansky angažovali. 

Poslední část byla zásadní ve smyslu přimět mé respondenty zamyslet se nad tím, zda mají 

tyto, na sebe navazující odpovědi, mezi sebou nějakou souvislost.  

Tato etapa rozhovoru se ukázala být pro mé respondenty nejcitlivější. Vnímala jsem 

časté odmlky a náznaky, které ukazovaly na to, že tento jev ve svém životě zatím tolik 

nereflektovaly. Někteří mi to i sami potvrdili.  

První reakce na toto téma zněla často tak, že toto ovlivnění vnímají jako 

samozřejmost, přičemž argumentovali s tím, že vliv má, podle nich, rodina vždy. Potom 

jsem se snažila toto téma konkretizovat s důrazem na jejich vlastní vnímání, konkrétně 

v případě rodiny, proč si myslí, že jsou nebo nejsou ovlivnění a jakým způsobem se to 

projevuje v jejich chování dnes.  
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,,V zásadě to ale asi tak funguje. Nakonec ta rodina je asi to, co člověka formuje asi 

nejvíc. Hodnotově, i když se nějakým způsobem vymezuje těm rodičům, ale vždycky se to 

k té rodině vztahuje. „ 

(Respondentka č. 1) 

 

,,Vždycky vás ta rodina ovlivní. To, že jsme zaangažovaní ve veřejném životě, že to 

je důležité, že vedeme válku s bolševikem, bylo od začátku jasný a určitě mě to v následném 

směřování a vnímání svět a nakonec i v profesním životě výrazně ovlivnilo a 

nasměrovalo.“ 

(Respondent č. 6) 

 

,,Byla jsem trošku samorost. Jak naši nesnášeli ty omezení tak nás nechali bejt 

možná proto. A myslím, že i z tady toho ta moje současná profese pramení. Že prostě nám 

máma říkala, musíš si sama zvolit a nést tu zodpovědnost za rozhodnutí který v životě 

uděláš. A že nežijem život sami pro sebe, to bylo u nás standartní věc. Výchova 

k otevřenosti a k odpovědnosti za ten celek byla samozřejmost.“ 

(Respondentka č. 4) 

 

V jakých situacích spatřují samotný přenos názorů nebo životních postojů popisují 

respondenti č. 1 a č. 9. Podle nich šlo především o to, že s nimi rodiče o všem mluvili. 

Probírali politickou situaci a diskutovali. Není nutné mluvit zde pouze o tom, že děti 

nekriticky přejímaly všechny názory svých rodičů na systém a na politiku. Šlo spíše o 

vzájemnou diskusi, rodiče nechávali své děti utvořit si vlastní názor s tím, že jim dali 

dostatek informací pro to, aby se rozhodly samy. Ve svých výpovědích přiznávají, že právě 

tohle je v dnešní době naučilo nedělat zkratkovitá rozhodnutí, rozeznat populismus, 

negeneralizovat a být tolerantní k opačným názorům. 

 

,,Měli jsme pravidelný posezení. Většinou to bylo o tom, co se děje teď. Chtěl nám 

něco předat. On má fenomenální paměť. On si hrozně pamatoval, co kdy kdo řekl, ve chvíli 

kdy byl nějakej spor, tak on vytáhl, že tenhle člověk řekl v tomhle roce to a to. A to jsme 

probírali z různých stran.“ 

(Respondent č. 9) 
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,,S otcem byly ty dlouhý přednášky v obýváku, nasával jsem ty názory, třídil si je a 

posílal je pak dál. Vtisklo to do mě prostě, takovejstřízlivej přístup a poznat co je 

populismus, poznat pravdivý lidi. Ten tábor co bojuje proti těm špatnejm, je vlastně úplně 

stejnej, hází všechny do jednoho pytle, dělají zkratovitý věci, to dělají obě strany.“ 

(Respondent č. 9) 

 

,,Člověk si musí stát za svým. To je taková geneze, co všechno se mi událo, že to 

mám tak nějak zadarmo, pak ten zdroj vyschne a ty zjistíš, že je těžký udělat si ten názor 

sám, ale musíš.“ 

(Respondent č. 9) 

 

,,My jsme doma měli všechny noviny vždycky jsme to četli a povídali jsme si o tom a 

pamatuji si, že, my jsme neměli televizi před revolucí, a potom, jsme každý den koukali na 

televizi, na politický zpravodajství, s těma novinama a komentovali jsme to. Měla jsem 

přehled, co se děje.“ 

(Respondentka č. 1) 

 

Respondenti se mnohdy zmiňovali i o boji, který jejich rodiče vedli a o tom, co je 

to konkrétně naučilo, jak je to ovlivnilo. Respondentka se zmiňuje i o tom, že jí ve 

svobodné společnosti něco takového chybí, že, když už není za co bojovat, musí se člověk 

angažovat jinak a vytvářet občanskou aktivitu jiným způsobem než bojem s nějakým 

velkým, konkrétním nepřítelem. 

 

,,Pořád jsme věděli, že naši rodiče bojují nějaký významný boj, to bylo strašně 

silný, někdy možná moc. Někdy jsem si říkala, že ani nežiju svůj život. Tady se prostě 

hlavně vede ten velkej boj. Až jako megalomanský mi někdy přišlo, jak ti mí rodiče chápou 

tu svou roli.  Ale aby to člověk vydržel, tak to asi musí tak vnímat, jakože hodně. A pak 

hlavně takový pocit, jakože člověk vyroste a pak má žít takový normální život, běžný ve 

svobodě, bez žádného boje. Je tam taková touha. Ale člověk zjistí, že to není tak snadný a 

hlavně není to úplně jasný, kde je to dobro a tak. Člověk taky musí něco umět, 

.. V té svobodné společnosti má ten typ nějakého zápasu jinou podobou. Tak jak 

jsem si to romanticky představovala jako dítě, jako jednoho nepřítele, proti kterému se 

nasadí všecko a všichni jdou proti němu, že to tak není.  
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A v té svobodné společnosti musí člověk dlouhodobě něco budovat, ne, že je to 

potřeba v jednom okamžiku. A to je vlastně úplně jiný typ toho boje. Takhle se to liší od té 

představy, co jsem měla jako dítě. Ty obtíže, že jsou jiné a musím přemýšlet co s tím dělat. 

(Respondentka č. 2) 

 

,,Vím, že jsou na světě věci, na kterých strašně záleží a má cenu za ně bojovat. Jak 

to řekl Havel jednou s tím bojem, že ve chvíli, kdy má ten boj smysl, tak vůbec nezáleží na 

tom, jak to dopadne.“ 

(Respondent č. 9) 

 

Tato výpověď zároveň ukazuje i další jev, který z výzkumu vyplynul. Respondenti 

pociťují jakousi pokoru vůči společnosti a citlivost vůči společenským problémům. 

Respondentka č. 7 dokonce hovoří o tom, že vždy věděla, že nechce pracovat v soukromé 

sféře, ale v neziskové, protože život podle ní, není pouze o vydělávání peněz, ale že více 

důležitá hodnota pomoci lidem kolem sebe. 

 

,,Asi jo, já jsem vždycky věděla, chtěla jsem dělat v nějaký neziskovce,  připadalo 

mi to správný, v žádným soukromým sektoru jsem dělat nechtěla. Jakože žít proto, abych 

vydělávala peníze. Nevím, zda to bylo rané dětství, ale možná i to, jak se máma angažovala 

v těch matkách, možná i tátovo angažování ve k vrcholné politice pozdější mělo svůj vliv.“ 

(Respondentka č. 7) 

 

,,Jsem za to vděčnej. Dalo mi to to, že všechny věci jsou složitější, než si lidi myslí. 

Všichni (sourozenci) máme takovou tu podobnou vlastnost, že jako nesneseme nějaké 

bezpráví. Co se týče té angažovanosti i v politice.“ 

(Respondent č. 9) 

 

,,Určitě jsem asi třeba mnohem víc citlivější ke společenským problémům. A vidím, 

že i chytří lidé některé věci vůbec nedokážou vnímat. Na mé občanské postoje ten fakt měl 

určitě zásadní vliv. Formovala mě hodně. Já jsem to nikdy takhle nereflektoval, takhle do 

hloubky. To mi přišlo takové narcistní, myslet si, že jsem z takové lepší rodiny. Svých 

rodičů si vážím.“ 

(Respondent č.3) 
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Na co dávali respondenti největší důraz, byla obecná nedůvěra v systém. Tím je 

myšlen systém jak politický, o čemž jsem se zmiňovala už v předchozích kapitolách, tak 

obecně systém společenský. Zmiňují problém s autoritami, odpor k veřejným institucím a 

nedůvěru ve stát jako takový. Důležitější je, podle nich, řešit vše v osobní rovině 

především v rodině. 

 

,,Zároveň jsem ale měla problém s autoritama, ono to není vždycky dobrý pak 

člověk v určitej moment, že bych to možná dotáhla dál, že nesnesu tlak systému, nebo když 

mě kdokoliv směřuje někam, kde mi to připadá nesmyslný, to já prostě nemůžu a nesnáším. 

A nejsem schopná to v sobě překročit.“ 

(Respondentka č. 4) 

 

,,Přijde mi, že mám poměrně dost nedůvěru ke všemu veřejnému. K těm institucím, 

takový ten pocit, že to, co funguje, je hlavně ten domov, rodina a přátelské vztahy. Všechno 

by mělo být založeno tady na tom. Jakmile tam vstoupí nějaký institucionální rozměr, tak je 

mi to nějaké podezřelé vždycky. Že se to může třeba zneužít. Že prostě nemám důvěru v ten 

stát. Mělo by to být všechno na soukromé, osobní bázi.“ 

(Respondentka č. 2) 

 

Největší měrou se teorie o tom, že se hodnoty, postoje a určité vzorce chování ve 

vztahu ke společnosti v rodině přenášejí, potvrdila u respondentky č.1. Ta dokonce mluví o 

tom, že kdyby v takové rodině nevyrůstala, byl by z ní pravděpodobně někdo úplně jiný, 

protože na aktivismus nemá povahu ani schopnosti, nemyslí si, že je organizovaná, nejspíš 

by si také vybrala úplně jinou školu. Vliv rodiny u ní byl větší, než její osobní nastavení, 

což potvrzuje.  

 

,,Já třeba myslím, že kdybych se narodila v jiný rodině, že bych třeba byla dámská 

krejčová, já to asi nemám v povaze. Je to daný tím, že mám ráda šití. Já jsem na základce 

chtěla dělat švadlenu, ale věděla jsem, že by to mí rodiče prostě nedali. Fakt si myslím, že 

u mě je to daný tou rodinou víc. 

(Respondentka č. 1) 
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Takže ano, kdybych se nenarodila v téhle rodině, tak si nemyslím, že bych byla ten 

člověk, který by cokoliv takového dělal. Fakt si to myslím. Je to ten étos. Že člověk musí 

nějak přispívat a je jedno, jestli na vědecký úrovni, cestu kterou si vybere podle svých 

schopnosti. A myslím si, že ať je to zřízení jakýkoliv, tak vždycky záleží na tom, jak na to ty 

lidi zezdola k tomu přistupujou.“ 

(Respondentka č. 1) 

 

 

 

3.2.6. Výsledky výzkumu 
 

Cílem této kapitoly je propojit teoretické koncepty uvedené v první části s výsledky 

získanými pomocí provedeného výzkumu. Výzkum byl prováděn paralelně s prací na 

teoretické části. 

 

Jedním ze zkoumaných témat byla občanská angažovanost rodičů a především žen 

za dob normalizace v protikomunistickém odboji tak, jak je viděli mí respondenti. 

Zajímalo mě, zda respondenti vnímali nějaký rozdíl v angažování žen (matek) a mužů 

(otců) a dále také to, zda se sami v takovém odboji angažovali. 

Z výpovědí mých respondentů vyplývá, že každý vnímal angažování svých rodičů 

v době normalizace jinak. Obecně však vnímají angažovanost, jako určitý typ společenské 

aktivity, který nějakým způsobem přispívá k rozvoji společnosti stojící na morálních 

základech každého jednotlivého člověka, tedy podobně, jako ji chápal i Havel (1978). Už 

při výběru respondentů jsem se snažila, aby byl můj vzorek co nejvíce různorodý, čehož 

jsem chtěla dosáhnout například tím, že jsem vybrala nejen potomky ze známých 

disidentských rodin, ale i ty, kteří nejsou tak známí, ale přesto byli protirežimně aktivní. 

V této otázce jsem se však setkala s překvapivým rozporem, kdy někteří respondenti ve 

svých výpovědích uváděli, že své rodiče za disidenty nepovažují, přestože by se zpětně a 

z pohledů některých autorů a jejich definic (Havel 1984, Blažek 2005) za ně považovat 

dali, a zároveň se vůči tomuto pojmu z části vymezují. 

Většina respondentů uváděla, že boj rodičů proti režimu silně vnímala. Asi v 

polovině případů se do něj i sami zapojili.  
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Jejich rodiče byli často součástí těch nejvýraznějších protirežimních iniciativ, jako 

byla Charta 77 nebo VONS, přičemž Charta 77 byla, podle nich, tou nejvýznamnější. Jak 

uvádí Otáhal (1999), v Chartě existovali tři proudy opozice, kterými byl underground, 

exkomunistické křídlo a demokratičtí intelektuálové kolem Václava Havla. Podobně mluví 

i Kenney (2002), když rozděluje opozici na reformní komunistický disent, občanský disent 

a opozici vycházející z církevního prostředí.  

Ve zkoumaném vzorku se nacházejí zástupci z rodin všech výše popisovaných 

proudů Charty 77.  

Dle výpovědí respondentů spočívala největší úloha Charty v tom, že dokázala tyto 

rozdílné proudy spojit za jedním cílem. Tento fakt zmiňují zároveň v kontextu dnešní 

doby, kdy se zamýšlí nad tím, jak nesmírně složité je nemít jednoho konkrétního nepřítele 

a jak je tím pádem občanská společnost roztříštěná. 

Stejně tak se shodují s tvrzeními Šiklové (in Prečan 2015) a Jechové (2003) a 

Skillinga (1989), kteří označují disidentské prostředí za jakési ghetto, když mluví o tom, 

jak byly rodiny provázané a částečně izolované. Všichni se znali a scházeli v jednotlivých 

bytech, ale zároveň se o tématech, která se doma projednávala, nemohli bavit se svými 

vrstevníky, kteří do takového okruhu nepatřili.  

Putnam (1995) spojoval vysokou míru angažovanosti s fungující demokracií. 

V předkládaném kontextu totalitní, zcela nedemokratické doby, lze s tímto tvrzením 

souhlasit. Občanská angažovanost v rámci opozice fungovala pouze v rámci již zmíněných 

uzavřených skupin. Putnam (1993) dále v souvislosti s občanskou společností hovoří o 

horizontálních vazbách, obecné reciprocitě a důvěře. Podobně vnímali respondenti i vazby 

v tomto disidentském prostředí.  

Sílu dával režim najevo pomocí různých represí. (Blažek 2005, Jechová 2003, 

Šiklová 2003) Některé z nich zažili respondenti na vlastní kůži. Ať už to byla drobná 

omezení týkající se vzhledu, tak časté domovní prohlídky a odposlechy telefonů i celých 

bytů. Jedna z respondentek se kvůli angažovanosti svých rodičů nemohla přihlásit ke 

studiu na vysoké škole. Respondenti zažili také poměrně traumatizující situace, především 

v souvislosti s uvězněním rodičů a hrozbou odebrání jich samotných do rukou státu. Jedna 

z respondentek si tento všudypřítomný strach o vlastní děti přenesla do současné doby a 

vnímá jej díky tomu jako trauma. Nejčastěji se však zmiňují o přeřazení svých rodičů, a 

v několika případech i své vlastní, na nekvalifikovanou pozici. 
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Výpovědi respondentů týkající se ženské role v disentu, a zda vnímali nějaký, 

případně jak velký rozdíl mezi angažovaností ženskou a mužskou, se vesměs shodují. 

Téměř všichni respondenti, uvádějí, že roli své matky ve spojení s odporem vůči režimu 

vnímali spíše jako podpůrnou, v čemž se shodují i s tvrzeními, které ve svých pracích 

uvádí například Jechová (2003), Šiklová (2003, 2006) i Bendová (2005). Ve většině rodin 

to byl otec, kdo se angažoval více, ale všude se angažovali, více či méně, oba. Skutečnost, 

o které mluví i Jechová (2003), tedy že Prohlášení Charty podepsal povětšinou raději 

pouze muž, aby se v případě uvěznění mohla matka postarat o děti, potvrzuje i můj 

výzkum. Obecně lze říci, že respondenti zpětně vnímají tuto roli svých matek jako 

nedoceněnou a mnohdy stejně důležitou jako mužskou, ačkoliv méně viditelnou. 

Životní a profesní dráhy mých respondentů se liší, obecně ale měli mnoho věcí 

společných.  Studované obory byly ovlivněny jak samotnou rodinou, tak prostředím, ve 

kterém se díky rodině pohybovali. Dvě respondentky studovaly obor, který se věnuje 

menšinám. Snaha pomoci druhým, nebo alespoň ukázat na problém, se ostatně projevuje i 

u další respondentky, která je novinářkou, věnující se levicovým tématům. Dva z nich sice 

pracují v technických oborech, avšak jeden z nich byl, před tímto zaměstnáním, jedním ze 

zakládajících členů neziskové organizace, která se věnuje sběru vzpomínek pamětníků 

totalitních režimů a druhý se podobné činnosti věnuje ve volném čase. Pouze jeden z mých 

respondentů se aktivně věnuje vrcholové politice. Z ostatních výpovědí naopak vyplývá 

jednoznačný odpor v otázce vlastního politického angažování, a všemu co nějak souvisí se 

státními institucemi, u čehož sami vnímají jednoznačný vliv z dětství prožitého 

v neustálém strachu ze státního aparátu. 

Občanskou společnost chápou Ekman a Amna (2012) jako aktivity založené na 

osobním zájmu a pozornosti k politickým problémům, směřující ke zlepšení podmínek 

v komunitě. Stejně tak jí, v kontextu současné doby a svých aktivit, chápou i mí 

respondenti. Ačkoliv však Adler a Goggin (2005) jako jeden z jejích ukazatelů chápou 

účast ve volbách, respondenti ji berou jako samozřejmost a do občanské angažovanosti ji 

nezařazují. Konkrétně vidí respondenti svou současnou angažovanost v pomoci druhým, 

dobrovolné činnosti, práci v neziskové organizaci nebo v setkávání se a diskutování nad 

různými tématy. Ekman a Amna (2012) občanskou angažovanost dále dělí na legální a 

nelegální. U legální formy se jedná například o podepsání petice, demonstrace, stávky a 

protesty. Nelegálními formami jsou myšleny  nezákonné aktivity, které jsou nejčastěji  

politicky motivované – násilné protesty, ničení majetku, obsazování budov – squatting atd. 

(viz. tabulka č. 1)  
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Z legálních forem zmiňují respondenti pouze demonstrace a to jen v menší míře a 

okrajově, z nelegálních žádnou. Společným znakem občanské angažovanosti u 

jednotlivých respondentů je osobní zájem na určitém typu sociální změny. Shodně ale 

dodávají, že v současné době, oproti té, ve které vyrůstali, je mnohem těžší rozlišit vůči 

čemu nebo komu má smysl bojovat pomocí občanského aktivismu. 

Všichni respondenti silně vnímají určitý přenos hodnot, postojů a názorů na život 

od svých rodičů. Stejně jako Cakirpaloglu (2009) uvádějí, že hodnotami rozumí něco, co se 

vtisklo do jejich osobnosti a zůstává s nimi celý život. Frankl (1994) zase tvrdí, že 

hodnoty, jež vycházejí z vlastních přesvědčení, zkušeností a prostředí, ze kterého lidé 

přišli, podmiňují život člověka a jeho směřování a naplnění. Na základě mého výzkumu lze 

říci, že jednotliví respondenti povětšinou vystavěli svůj život na podobných hodnotách 

jako jejich rodiče a ve všech případech velmi silně vnímají to, že je rodina ovlivnila 

v budoucím životě. 

Nakonečný (2004) tvrdí, že jestliže se jedinec ocitne v nějaké i život ohrožující 

situaci, raději ze svých hodnot a ideálů ustoupí. Tuto myšlenku však můj výzkum 

nepotvrdil, rodiče respondentů byli zatýkáni, byla ohrožena jejich rodina i oni sami a 

přesto se svých hodnot nevzdali. 

V otázce toho, jak k takovému přenosu hodnot a postojů došlo, se vyjadřuje většina 

respondentů podobně. Uvádějí např. socializační procesy, které se odehrávaly doma, jak o 

nich mluví i Možný (1999). Například společné probírání současného společenského stavu, 

diskuse o tom co, a proč jejich rodiče vytvářejí aktivity v opozici proti režimu. Zároveň 

vypovídají, že díky provázanému fungování tzv. opozičního ghetta, se často setkávali 

s dalšími disidenty a jejich rodinami, přičemž na ně mohli, v takovém případě působit 

zároveň i jejich vrstevníci.  

Nejvýznamněji tyto skutečnosti dokládá jedna z respondentek, když tvrdí, že kdyby 

se nenarodila a nevyrůstala v disidentské rodině, její život by se určitě neubíral tudy, kudy 

se ubíral ve smyslu jejího aktivistického zaměření. Dokazuje to tím, že na takové činnosti, 

podle svého názoru ani nemá správné osobnostní nastavení.  
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4. ZÁVĚR 
 

 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, zda potomci lidí, angažujících se 

v totalitním režimu, vnímají, že je vyrůstání v takové rodině ovlivnilo v budoucím 

životním či profesním směřování a jak vnímají roli svým matek v odporu proti režimu. 

Nejprve jsem představila teoretické koncepty, které nabízejí různé pohledy na občanskou 

angažovanost ve svobodných i nesvobodných podmínkách, poté jsem přiblížila roli žen 

v opozici a nakonec krátce představila některé další důležité teorie pro můj výzkum. 

Výzkum má charakter kvalitativního výzkumného designu. Avšak každý výzkum 

má své limity. U kvalitativního výzkumu a narativních technik jde především o určité 

zkreslení jejich výsledků, které nikdy nelze považovat za fakta. Žádný výzkumník totiž 

nemůže zaručit stoprocentní pravdivost tvrzení, kterých se mu dostává od jeho 

respondentů. Roli může hrát například to, že informace, které od respondentů plynou, 

mohou být lživé, zamlčené případně zapomenuté. Právě v tomto výzkumu, kdy se z části 

jedná o vzpomínky na dětství, se zdá být, poslední z uvedených možností zkreslení, více 

než pravděpodobná. Takový druh výzkumu si z těchto důvodu neklade za cíl pochopit 

celou skutečnost, ale pouze skutečnost, která je předkládána z pohledu jedince. (Švaříček, 

Šeďová, 2007) S touto informací by se tedy mělo přistupovat k výsledkům tohoto 

výzkumu, jehož konkrétní výsledky jsou uvedeny v předchozí kapitole. 

 Zároveň jsem si také vědoma, že rozhovory nepřinášejí a ani nemohou přinášet 

komplexní a ucelený pohled na historii popisovaného období. Avšak pouze průběžným a 

opakovaným porovnáváním individuálních životních příběhů s dalšími dostupnými 

historickými a odbornými prameny se lze postupně přibližovat ke skutečnému pochopení 

období totality. K práci jsem přistupovala s přesvědčením, že pohled na osobní reflexi 

prožitků lidí, kteří byli nepřímo zasaženi zkušeností boje vlastních rodičů proti totalitnímu 

režimu, tím může celkový obraz této doby obohatit.  

Výsledky výzkumu ukázaly, že potomci toto jejich angažování velmi silně vnímali, 

ať už byli v tehdejší době dětmi či téměř dospělými. Někteří v mém výzkumu zmiňují 

zcela zjevné a konkrétní ovlivnění v budoucím životě ve smyslu jejich profese či 

občanského angažování. Téměř všichni se nějak občansky či angažují a přispívají tak 

k rozvoji komunity, podobně jako to chápou Ekman a Amna (2012). Také potvrzují 

myšlenku Bergera (2009) v tom, že se projevy občanské angažovanosti mění. Téměř 

všichni se totiž velmi neradi politicky angažují a mají k hromadnému sdružování odpor, 
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který si nesou z dětství. Proto se angažují jako jednotlivci, nesoustředí se na přímé 

ovlivňování politik, ale chtějí dávat najevo své názory, což činí a sbírají informace, 

debatují nebo píší novinářům. V rámci této angažovanosti respondenti často zmiňují, že 

nechápou všeobecnou pasivitu ve společnosti a sami se o to víc snaží nějakým způsobem 

tyto aktivity rozvíjet. 

Na základě mého výzkumu je možné odpovědět na otázku uvedenou v úvodu této 

práce, tedy zda může být jedním z tzv. podhoubí aktivních občanů prostředí, ve kterém 

vyrůstali, konkrétně rodina. Lze tedy konstatovat, že ano. 

V otázce zaměření se na roli žen a vnímání jejich aktivit z pohledu jejich potomků, 

bylo mou motivací, přispět do, podle mého názoru, opomíjené debaty o ženské roli a 

angažovanosti v tomto období. Jinými slovy, snažila jsem se zaměřit na ženy a odkrýt 

jejich příběhy z jiného pohledu, než bylo dosud zkoumáno a to z pohledu jejich potomků. 

Převážná většina respondentů vnímala roli svých matek, podobně jako Jechová 

(2003), Šiklová (2006) i Bendová (2005), především jako podpůrnou vůči své rodině a 

angažovanému manželi. Stejně tak uvádějí, že jim taková jejich role připadá nedoceněná a 

že se o ní málo mluví.  

Přes všechnu snahu jsem, v rámci rešerše nalezla velmi málo studií či prací, jež by 

se tématu vnímání angažování rodičů z pohledu potomků a mezigeneračního přenosu, 

věnovaly. Proto tuto práci vnímám, mimo jiné, jako výzvu do budoucna, pro další badatelé, 

jež by to téma chtěli v širší míře představit veřejnosti. 

 

Jechová (2003) ve své práci hovoří o tom, že studium totalitních společenství je pro 

občanskou společnost sebezáchovný proces a přirovnává ho k překonávání amnézie 

v životě jednotlivce. Protože jestliže byla minulými režimy společnost soustavně 

zbavována své paměti, jestliže tzv. ministerstvo pravdy zabývající se soustavným 

přepisováním dějin, patřilo mezi nejvýznamnější instituce, pak demokratizaci společnosti 

musí provázet soustavné obnovování sociální paměti.  

Ráda bych, aby byla tato práce jednou z mnoha součástí této sociální paměti.  

Na závěr zde chci zmínit výpověď jednoho z respondentů (9.), který na konci rozhovoru 

uvedl, že doufá, že svým dvěma dětem předá co nejvíce z hodnot a životních pravd, jež ho 

naučili jeho rodiče a které mu pomohly najít smysl v tom, co v životě dělá. 
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Přílohy 

 

 

 

Příloha č. 1 

 

Okruhy otázek k rozhovorům 

 

 

Angažovali se Vaši rodiče v době totality? 

a) Jakým způsobem?  

b) Zapojoval/a jste se? 

c) Vzpomenete si na konkrétní příklady, události, které Vám utkvěly v paměti? 

 

Jaké je Vaše profese? Co jste vystudoval/a? 

  

Považujete se za občansky angažovaného člověka? 

a) Kde všude se angažujete (profesně, ve volném čase)? 

b) Jaké důvody Vás k tomu vedly? (motivace, impulsy) 

 

Máte pocit, že aktivity Vašich rodičů nějakým způsobem ovlivnily Vaše životní či profesní 

směřování příp. Vaše postoje, názory, hodnoty…? 

 


