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Abstrakt 

Práce je komparací studentského protestního hnutí roku 1968 v Československu 

a v Západním Německu. Hlavním cílem bakalářské práce je porovnání stejných a 

odlišných prvků dvou studentských hnutí s důrazem na požadavky studentů, na způsob 

a prostředky jejich revolty a odlišné ideologické přístupy dvou hnutí, z nichž vycházelo 

vzájemné neporozumění studentů dvou protestních hnutí. Autorka nejdříve 

charakterizuje hnutí v obou zemích a přiblíží historický vývoj, v jehož kontextu 

k revoltám docházelo. Zároveň se zabývá i studentskými protesty v dalších zemích 

v kontextu událostí v SRN a ČSSR. Následně porovnává průběh, motivy a způsob 

studentských protestů v obou zemích. Hlavním rozdílem studentských hnutí 

v Československu a v Západním Německu byl způsob jejich revolty, zatímco 

českoslovenští studenti volili spíše oficiální cestu k dosažení změn, protestní hnutí 

v SRN bylo spíše antisystémové. Studenti v obou státech zároveň vycházeli z odlišných 

podmínek, zatímco studenti v ČSSR protestovali proti materiálnímu nedostatku, odpor 

v SRN byl založen na kritice materiálního přebytku. V obou státech však docházelo 

k totožnému fenoménu generačního rozporu, který byl určující pro charakter hnutí. Obě 

hnutí zároveň reagovala na mezinárodní události a prostestní hnutí v dalších zemích a 

byla jimi ovlivněna. Mezi československými a západoněmeckými studenty zároveň 

docházelo k neporozumění, které plynulo z odlišných politických systémů dvou zemí i 

z nedostatku informací o situaci v druhé zemi.  



   

 

Abstract 

The thesis is based on comparison of the student protest movement of 1968 in 

Czechoslovakia and West Germany. The main aim of the thesis is to compare the same 

and different elements of two student movements with emphasis on students' demands, 

the way and means of their revolts and the different ideological approaches of the two 

movements which led to their mutual misunderstanding. The author describes 

movements in both countries preceding historical events which lead to the protests. The 

thesis also deals with student protests in other countries in the context of events in West 

Germany and Czechoslovakia. It then compares the course, demands and the way of 

student protests in both countries. The main difference between student movements in 

Czechoslovakia and West Germany was the way of revolt. While Czechoslovak 

students chose the official way to change the establishment, the protest movement in 

Germany was rather anti-systemic. Students in both states also came out of different 

conditions while students in the CSSR protested against a material shortage, resistance 

in Germany was based on criticism of material surplus. In both countries, however, the 

same phenomenon of generational conflict occurred. Both movements responded to the 

international events and protest movements in other countries. There was also a 

misunderstanding between Czechoslovak and West German students, which was 

consequence of different political systems of the two countries, as well as of the lack of 

information about the situation in the other country. 
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Úvod 

„Revoluční rok 1968“ jako doba plná svobody, nekonečné umělecké pestrosti a 

velkého odhodlání ve mně už od středoškolských let vyvolával zvědavost, a proto jsem 

se rozhodla se jím zabývat hlouběji i během univerzitního studia. Při hlubší analýze 

tohoto období ve mně vyvstala otázka, jak je možné, že v roce 1968 docházelo ke 

studentským protestům ve stejnou dobu zároveň v západních i východních zemích, 

jejichž hospodářský, politický i společenský vývoj byl naprosto odlišný. 

Československé studentské hnutí mě navíc zaujalo svojí rolí v celospolečenském 

pohybu za liberalizaci komunistického systému, jehož vyvrcholení probíhalo v roce 

1968. Vyprávění pamětníků o studentských výměnách a vzájemné neporozumění 

západních a východních studentů pak vzbudily další otázku, a sice jaké měly obě strany 

argumenty a proč se v mnohých tématech neshodli.  

V této práci se budu zabývat tématem studentských protestů v roce 1968 a 

konkrétně budu porovnávat studentské hnutí v Západním Německu a v Československu. 

V práci budu odpovídat na otázku, v čem se studentská hnutí v Západním Německu a 

v Československu lišila a jaké prvky studentských protestů naopak byly v obou zemích 

shodné. Budu přitom sledovat, jaké měli protestující studenti v obou zemích požadavky, 

jakým způsobem svoji nespokojenost vyjadřovali a do jaké míry byli ovlivněni 

mezinárodním děním. Zároveň se zaměřím na generační rozpor a jeho vliv na protestní 

hnutí v obou zemích. V práci přitom budu zkoumat období do sovětské okupace 

Československa v srpnu 1968. Po této události se charakter studentského hnutí v ČSSR 

výrazně změnil a jeho analýza by znamenala překročení požadovaného rozsahu práce. 

Ke změnám došlo i v případě SRN, kde se studentské hnutí v některých případech 

radikalizovalo a ztratilo tak na podpoře ze strany širší veřejnosti. 

V textu použiji metodu komparace, kdy nejdříve charakterizuji studentská 

protestní hnutí v Československu a v Západním Německu a následně budu hledat jejich 

společné a odlišné rysy a jejich příčinu. V první kapitole stručně nastíním motivy 

studentských revolt v USA a Francii, v jejichž kontextu probíhaly protesty v SRN i 

ČSSR. Dále budu postupovat metodou komparace, kdy v druhé a třetí kapitole nejprve 

přiblížím vývoj v Československu a Západním Německu od 50. let do roku 1968 a 

hlavní charakteristiku studentských hnutí a následně v kapitole 4 budu porovnávat 
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jednotlivé aspekty obou hnutí. Ve čtvrté kapitole se také zaměřím na vzájemné kontakty 

studentů ze dvou zemí a jejich názorové rozpory.  

Ve své práci vycházím především z publikací, jež se zabývají samotnou 

problematikou studentských protestů v šedesátých letech. V případě studentského hnutí 

v Československu čerpám mimo jiné z publikace historika Jaroslava Pažouta s názvem 

Mocným navzdory, která velmi dobře do hloubky charakterizuje a srovnává studentské 

hnutí v Československu s těmi na západě. Autor dává československým i západním 

studentským aktivitám podobný společenský význam a problematiku jednotlivých 

studentských revolt nahlíží skrze různé interpretace. Kniha je jednou z mála českých 

publikací, která se zabývá obdobím šedesátých let z pohledu studentských aktivit, a je 

tak významným dílem pro studium studentského hnutí roku 1968.   

Dále čerpám ze sborníku Mladí, levice a rok 1968, který je přínosný především 

díky odlišným přístupům jednotlivých autorů k interpretaci studentského hnutí v ČSSR. 

Některé příspěvky navíc vkládají do díla osobní rovinu, což napomáhá porozumění 

jednotlivým motivům studentských aktivit hnutí, ale zároveň v některých případech 

působí příliš subjektivně.   

K Západnímu Německu vycházím mimo jiné z prací Martina Klimkeho, který se 

kromě protestů v SRN také zabývá silným vlivem studentského protestního hnutí USA 

na to západoněmecké. Kniha The other alliance kromě samotného propojení 

západoněmeckých a amerických studentů také velmi dobře popisuje proces 

amerikanizace západoněmecké společnosti, který je podstatný pro pochopení některých 

motivů západoněmeckého protestního hnutí. Dílo 1968 in Europe se zaměřuje na 

protestní hnutí v různých státech Evropy a i přestože jsou jednotlivé příspěvky stručné a 

nerozvádějí problematiku do větší hloubky, kniha umožňuje čtenáři získat celkový 

přehled o jednotlivých událostech v Evropě v roce 1968.  

K hlubší analýze poválečné západoněmecké společnosti pak čerpám z díla Axela 

Schildta Die Sozialgeschichte der Bundesrepublik Deutschland bis 1989/90, v němž 

autor velmi detailně analyzuje společnost v SRN jak z ekonomického tak i z kulturního 

hlediska.  
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Ujasnění terminologie  

Hovoříme-li o studentském protestním hnutí roku 1968 je třeba říci, že ani v 

Československu, ani v Západním Německu se nejednalo o většinu tehdejších studentů. 

Byly to spíše menší skupiny aktivistů, které si však svými projevy a revoltou získávaly 

pozornost širší veřejnosti, státního aparátu i médií. Podle dat Českého statistického 

úřadu v roce 1968 jen v českých krajích ČSSR studovalo více než 89 000 obyvatel.1 

Počty demonstrujících studentů se přitom většinou pohybovaly maximálně v řádech 

tisíců, v případě strahovských událostí to bylo zhruba 1500 studentů, na květnových 

demonstracích 1968 v Praze pak asi 4000 demonstrantů.2 Stejně tak západoněmecký 

Socialistický svaz německého studentstva (Sozialistischer Deutscher Studentenbund – 

SDS), který byl hlavní platformou revoltujících studentů, měl po jeho oddělení od SPD 

pouze zhruba 1200 členů.3 Při používání termínů jako revoltující či protestující studenti, 

studentské protestní hnutí či studentská revolta je v této práci míněna menšinová část 

studentů, kteří v 60. letech usilovali o politické i společenské změny.  

Pojmy jako studentské protestní hnutí, studentské hnutí či studentská revolta 

zároveň používám v kontextu definice sociálního hnutí podle Sidenyho Tarrowa, který 

sociální hnutí definuje jako trvalý kolektivní nátlak na mocenské struktury ve jménu 

utlačované či znevýhodněné části společnosti žijící pod tlakem mocenského aparátu.4 

V případě generačního rozporu, jehož význam je také důležitý pro téma práce, je 

nutné zmínit, že mladou generaci v tomto kontextu nelze vnímat jako synonymum pro 

studenty. Nicméně ke společenskému vzdoru se v tomto období přidávali i nestudenti, 

kteří se ztotožňovali s požadavky studentského hnutí. Generační rozpor je podstatnou 

součástí studentských protestů v šedesátých letech, a proto ho v práci také zkoumám.  

                                                 

1„Vysoké školství po únoru 1948,“ Český statistický úřad,  

https://www.czso.cz/documents/10180/20534966/w-3314a4.pdf/f8ba5ed6-17bb-46dc-bd04-

b32c835dd315?version=1.0  (staženo 20.12. 2017). 
2 Jaroslav Pažout, Mocným navzdory (Praha : Prostor, 2007), 22, 120.  
3 Tilman Fichter a Siegward Lönnendonker, eds., Kleine Geschichte des SDS (Essen : Klartext, 2007), 15.  
4 Sidney Tarrow, „Social Movements in Contentious Politics: A Review Article,“ The American Political 

Science Review 90, č. 4 (Prosinec, 1996): 874, 

http://www.jstor.org/stable/2945851?seq=1&loggedin=true#page_scan_tab_contents (staženo 1.1. 2018).  

https://www.czso.cz/documents/10180/20534966/w-3314a4.pdf/f8ba5ed6-17bb-46dc-bd04-b32c835dd315?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20534966/w-3314a4.pdf/f8ba5ed6-17bb-46dc-bd04-b32c835dd315?version=1.0
http://www.jstor.org/stable/2945851?seq=1&loggedin=true#page_scan_tab_contents
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1. Studentská hnutí 1968 ve světě 

Rok 1968 jako období studentských protestů byl významný nejen 

v Československu a v Západním Německu, ale také v dalších státech. Studentská hnutí, 

kterými se v této práci budu zabývat, v mnohém navazovala a reagovala na události 

v USA a dalších západních zemích a zároveň na události v zemích třetího světa. 

Abychom pochopili některé motivy československých a západoněmeckých studentů, je 

nutné stručně vysvětlit i vývoj, k němuž docházelo v dalších zemích. Studenské protesty 

v roce 1968 kromě Československa a Západního Německa paralelně probíhaly v USA, 

Velké Británii, Francii, Itálii, Polsku, Jugoslávii, ale i v Mexiku nebo v Brazílii. Rok 

1968 lze proto opravdu označit na celosvětový fenomén, čehož si byli vědomi i samotní 

studenti. Díky rychlému rozvoji komunikačních prostředků v té době, především 

televize a satelitního vysílání, se zároveň tato nová protestní kultura mladých velmi 

rychle šířila napříč státy a jednotliví aktivisté se tak mohli vzájemně inspirovat a 

navazovat spolupráci.5  

Významnou inspirací, především pro aktivisty v Západním Německu, byli 

studenti ve Spojených státech. Ti svoji revoltu stavěli na kritice společnosti, kterou 

označovali za konzumní a technokratickou.6 Tato nespokojenost mimo jiné pramenila i 

z generačního rozporu, kterým se budu ještě hlouběji zabývat v kapitole 4. Podobně 

jako západoněmečtí studenti byli právě i ti američtí ovlivněni novou levicí a kritickou 

teorií Frankfurtské školy, které blíže přiblížím v kapitole 2. Jednou z hlavních sil 

studentských aktivit v USA byla organizace Studenti pro demokratickou společnost 

(Students for a Democratic Society), jež vycházela z myšlenek nové levice.7 Američtí 

studenti zároveň požadovali větší míru autonomie v rámci vysokého školství a právě 

proto se místy prvních protestů staly vysokoškolské kampusy. První významné 

nepokoje se odehrávaly již v roce 1964 na univerzitě v Berkeley, která se v pozdějších 

                                                 

5 Martin Klimke, The other alliance : student protest in West Germany and the United States in the global 

sixties (Princeton : Princeton University Press, 2010), 3.  
6 Theodore Roszak, Zrod Kontrakultury : Úvahy o technokratické společnosti a mládeži v opozici (Praha : 

Malvern, 2015), 46.  
7 Ingrid Gilcher-Holteyová, Hnutí '68 na Západě : studentské bouře v USA a západní Evropě (Praha : 

Vyšehrad, 2004), 27.  
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letech stala platformou pro další početné demonstrace. Protestní hnutí však probíhalo na 

celém území USA a později se rozšířilo i mimo univerzitní půdu.8  

Jedním z důležitých motivů studentských protestů na západě, ale částečně i 

v Československu, se stalo angažmá Spojených států ve vietnamské válce, do níž USA 

vstoupily v roce 1964 na straně Jižního Vietnamu. V reakci na to se konaly v roce 1965 

ve Washingtonu masové demonstrace za mír, které vyžadovaly odstoupení země 

z konfliktu. Demonstrace za mír, které začaly v USA rokem 1965 se pak staly inspirací 

pro protesty v celém světě. Na základě toho se osobnosti jako příslušníci Vietkongu, 

Che Guevara nebo Mao Ce-Tung stali reprezentanty boje proti imperialistickým snahám 

západu.9 Podstatným zlomem v reakcích americké veřejnosti na vietnamskou válku byla 

ofenzíva Tet, jež byla zahájena v lednu 1968 a byla největším útokem severního 

Vietnamu na jižní část země, včetně amerických základen. V důsledku množství 

mediálních reakcí líčících četné ztráty amerických vojáků se celkové veřejné mínění 

obrátilo spíše proti americkému zapojování do konfliktu. Protesty aktivistů se tak staly 

hlasem většinového obyvatelstva.10 

Celosvětovou pozornost na sebe poutaly i studentské nepokoje ve Francii, které 

vyvrcholily rokem 1968. Studenti zde protestovali proti krizovému stavu francouzského 

vysokoškolského systému, ale také, podobně jako západoněmečtí studenti, reagovali na 

válku ve Vietnamu a byli ovlivněni myšlenkami nové levice.11  Podobně jako 

v Západním Německu i ve Francii působila mimoparlamentní opozice a studentské 

hnutí zde bylo navázáno i na odbory a jejich požadavky. Nevýznamnější událostí 

francouzské revolty byl francouzský květen 1968, kdy došlo k velké generální stávce a 

k masovým protestům v ulicích Paříže. Tyto protesty vycházely jednak z univerzitní 

krize, ale zároveň z politické krize konzervativní vlády prezidenta Charlese de Gaulla, 

jehož postavení bylo demonstracemi oslabeno.12 

                                                 

8 Ingrid Gilcher-Holteyová, Hnutí '68 na Západě, 28.  
9 Martin Klimke, The other alliance, 4.  
10 Ingrid Gilcher-Holteyová, Hnutí '68 na Západě, 70.  
11 Martin Klimke a Joachim Scharloth, eds., 1968 in Europe : A history of Protest and Activism, 1956-

1977 ((New York : Palgrave Macmillan, 2008), 111.  
12 Ingrid Gilcher-Holteyová, Hnutí '68 na Západě, 77-79. 
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2. Studentské hnutí ve Spolkové republice Německo 

2.1 Politický vývoj SRN v 50. a 60. letech 

Poválečné Západní Německo se na počátku 50. let ocitlo ve velmi složité situaci, 

kdy se muselo vyrovnat s vlastní problematickou minulostí, obnovit infrastrukturu a 

především znovu vytvořit stát založený na demokratických základech. Hlavním cílem 

poválečné společnosti v Západním Německu byla „normalizace“ poměrů a navrácení 

k civilizačním standardům, které platily ve 20. a 30. letech před počátkem druhé světové 

války.13  

Z politického hlediska je pro toto období charakteristická tzv. „kancléřská 

demokracie“ Konrada Adenauera, který byl ve funkci kancléře od počátku vzniku SRN 

v roce 1949 až do roku 1963. Ta se vyznačovala silným postavením kancléře, který 

především na počátku svého působení do velké míry diktoval západoněmeckou politiku. 

Jeho silnou pozici navíc posilňoval fakt, že do roku 1955 neexistovalo ministerstvo 

zahraničních věcí, takže tuto agendu měl na starosti sám Adenauer.14 I přestože 

Spolková republika Německo byla suverénním státem, až do roku 1955 platil tzv. 

„okupační status“, podle kterého měly západní vítězné mocnosti právo zasahovat do 

vnitřní i zahraniční politiky Západního Německa.15 Adenauer byl svojí politikou tedy 

silně orientovaný na západ, což přetrvalo i do doby po skončení okupačního statusu. 

Velmi silné diplomatické vztahy mělo Západní Německo mimo jiné se Spojenými státy, 

což také vedlo k amerikanizaci západoněmecké společnosti i kultury.16  

Období 50. let ve Spolkové republice lze z politického hlediska označit za 

periodu silného postavení křesťanskodemokratické strany CDU (Christlich 

Demokratische Union Deutschlands) a Konrada Adenauera s jeho konzervativní 

politikou. To však na počátku 60. let skončilo.17 Ke změně politického klimatu a 

                                                 

13 Axel Schildt, Die Sozialgeschichte der Bundesrepublik Deutschland bis 1989/90 (München : 

Oldenbourg, 2007), 13.  
14 Edgar Wolfrum, Zdařilá demokracie : dějiny Spolkové republiky Německo od jejich počátků až po 

dnešek (Brno : Barrister & Principal, 2008), 43.  
15 Tamtéž, 42.  
16 Martin Klimke, The other alliance, 6.  
17 Martin Valenta, Revoluce na pořadu dne : kritická teorie Frankfurtské školy a její recepce v německém 

protestním levicovém hnutí šedesátých let dvacátého století, Frakcí Rudé armády a německé straně 

Zelených : diskursivní analýza (Praha : Matfyzpress : Ústav pro studium totalitních režimů, 2011), 151.  
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rostoucí nespokojenosti západoněmecké veřejnosti přispělo hned několik událostí. 

Podstatnou změnou v postavení konzervativní unie CDU/CSU byly volby do 

spolkového sněmu v roce 1961, kdy unie ztratila nadpoloviční většinu ve sněmu. 

CDU/CSU sice zformovaly vládu, nicméně jejich silné postavení bylo těmito volbami 

oslabeno.18 Další významnou událostí tohoto období byla v roce 1962 tzv. „aféra 

Spiegel“ (Spiegel Affäre), kdy byla redakce časopisu Spiegel zatčena za zveřejnění 

článku vyzrazujícího nedostatečnou připravenost západoněmecké armády na případný 

jaderný konflikt. Celá aféra vedla k vnitropolitické krizi a k nucenému odstoupení 

předsedy Křesťansko-sociální unie Franze Josefa Strausse z postu spolkového ministra 

obrany.19  

V západoněmecké společnosti zároveň v šedesátých letech začala vyvstávat 

otázka vypořádání se s nedávnou německou minulostí. Veřejnou diskusi na toto téma 

mimo jiné posilnil proces s Adolfem Eichmannem probíhající v letech 1961-1962 a 

následně frankfurtský proces s příslušníky dozorčího personálu SS v Osvětimi, který 

probíhal v letech 1965-1966.20 Byli to mimo jiné právě studenti, kdo vyžadoval 

denacifikaci Spolkové republiky a kritizoval vysoce postavené státní úředníky spojené 

s nacistickou minulostí. Za členství v NSDAP byl kritizován i německý kancléř Kurt 

Georg Kiesinger, jenž byl ve funkci mezi lety 1966 a 1969, kdy docházelo k četným 

studentským protestům.21  

K pocitu nejistoty německé společnosti přispěl vznik „velké koalice“ v roce 

1966, která sdružovala dvě tradičně názorově odlišné strany SDP a CDU. Takové 

spojení bylo pro velkou část veřejnosti nečekané a v mnohých vzbuzovalo nedůvěru 

v parlamentní systém. Spolupráce Willyho Brandta, který byl v čele SPD a představoval 

tradičně levicové postoje, s K. G. Kissingerem, jenž měl nacistickou minulost, byla pro 

mnoho Němců nepřijatelná.22 V letech 1967 – 1968 zároveň velká koalice jednala o 

schválení nouzových zákonů, jež měly definovat různá stádia nouzových situací v zemi 

                                                 

18 Edgar Wolfrum, Zdařilá demokracie, 176.  
19 Helmut Müller, Karl-Friedrich Krieger a Hanna Vollrath, Dějiny Německa (Praha : Nakladatelství 

Lidové noviny, 2004), 380.  
20 Ingrid Gilcher-Holteyová, Hnutí '68 na Západě, 54-55. 
21 Klaus Hildebrand, „Die erste Große Koalition 1966 bis 1969. Gefährdung oder Bewährung der 

parlamentarischen Demokratie in der Bundesrepublik?,“ Zeitschrift für Parlamentsfragen 37, č. 3 (září 

2016): 613, http://www.jstor.org/stable/24236829?seq=1#page_scan_tab_contents (staženo 3.1. 2018). 
22 Klaus Hildebrand, „Die erste Große Koalition 1966 bis 1969. Gefährdung oder Bewährung der 

parlamentarischen Demokratie in der Bundesrepublik?,“ Zeitschrift für Parlamentsfragen 37, č. 3 (září 

2016): 612, http://www.jstor.org/stable/24236829?seq=1#page_scan_tab_contents (staženo 3.1. 2018). 

 

http://www.jstor.org/stable/24236829?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.jstor.org/stable/24236829?seq=1#page_scan_tab_contents
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a podle jednotlivých stádií pak měla určovat zabezpečovací a preventivní opatření, která 

mohla vést k omezení základních práv a svobod občanů. Na jednu stranu nouzové 

zákony byly v demokratických zemích jako součást ústavy běžné, vzhledem 

k nacistické minulosti Německa však odsouhlasení zákonů nebylo přijímáno kladně. 

Mnozí občané, a to především členové mimoparlamentního hnutí a inteligence, zákony 

připodobňovaly k těm nacistickým a obávali se deliberalizace současného politického 

stavu.23 

 

2.2 Hospodářský růst a společenský vývoj 

Důležitým jevem, který je spojován s poválečným vývojem Západního 

Německa, je velmi strmý a rychlý hospodářský růst, také někdy označován za „německý 

hospodářský zázrak“, který v SRN v období 50. a 60. let probíhal. Právě tento jev 

ovlivnil vývoj západoněmecké společnosti, vůči které se v šedesátých letech protestující 

studetni vymezovali. Tomu napomohlo jednak potřebné obnovení infrastruktury, což 

přineslo nová pracovní místa, a jednak orientace západoněmecké ekonomiky na 

průmysl.24 Postupně se tak západoněmecká ekonomika dostala do stavu, kdy počet 

poptávaných pracovních míst výrazně převyšoval počet zaměstnatelných lidí. 

Nezaměstnanost od roku 1950, kdy její míra byla 11 %, v roce 1960 klesla na pouhých 

1,3 %, do roku 1966 se dokonce snížila pod jedno procento.25  

Kromě téměř plné zaměstnanosti byl ekonomický růst také doprovázen 

zvyšováním platů, což vedlo k celkové restrukturalizaci západoněmecké společnosti. 

Vývojem západoněmecké společnosti po druhé světové válce se zabývalo nezpočet 

historiků a antropologů a existuje několik pohledů na změny, jež probíhaly. Jedním 

z přístupů je interpretace historika Helmuta Schelského, který hovoří o „nivelizované 

společnosti“. Podle něj došlo ke vzniku jedné široce zastoupené střední třídě a to jednak 

vzestupem dělnické třídy v důsledku hospodářského růstu a zároveň sestupem dobře 

situované vrstvy v důsledku války.26 Druhý pohled, který zastával například sociolog 

Ralph Dahrendorf, odmítá teorii  o sjednocení společenských vrstev a poukazuje na 

přetrvávající sociální nerovnost v poválečné SRN. Co se ale podle něj v tomto období 

                                                 

23 Edgar Wolfrum, Zdařilá demokracie, 223.  
24 Axel Schildt, Die Sozialgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, 17. 
25 Tamtéž, 31.  
26 Edgar Wolfrum, Zdařilá demokracie, 123.  
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v západoněmeckém společenském nastavení změnilo, byla možnost individuální cestou 

tuto nerovnost překonávat.27 Nehledě na jednotlivé teorie v poválečné SRN došlo 

k celkovému posílení střední vrstvy a i přestože sociální rozdíly mezi jednotlivými 

vrstvami přetvávaly nadále, i ty nejnižší si díky ekonomickému rozvoji polepšily a žily 

ve výrazně lepších podmínkách než doposud. Velká většina obyvatel zároveň sama sebe 

identifikovala jako příslušníky střední třídy. Dalo by se proto říci, že klasické dělení na 

dělnickou, střední a buržoazní společenskou vrstvu v předválečné podobě již přestalo 

platit.28  

S růstem mezd a s celkovým zvýšením životní úrovně byla úzce spjatá i nová 

podoba spotřební kultury a volnočasových aktivit. Dalo by se říci, že západoněmecká 

společnost se během padesátých let vyvinula v něco, co lze nazvat „společností 

blahobytu“. Spotřeba se již neomezovala na výhradně nutné produkty, ale rozšířila se i o 

zboží, které si lidé kupovali, protože ho chtěli, nikoliv protože ho potřebovali.29 

Docházelo tak k rozvoji konzumního průmyslu, který zároveň vytvářel i nový druh 

volnočasových aktivit, jako byl například masový turismus. V padesátých letech 

zároveň došlo k ustanovení pětidenního pracovního týdne a volný čas se tak stal 

nedílnou součástí většinového obyvatelstva. Velký význam také měl technologický 

pokrok a s ním spojená automobilizace, rozšíření televize a celková modernizace 

společnosti.30 Ve stejnou dobu se i kulturní sféra měnila v tom smyslu, že docházelo 

k odklonu od elitářství a kultura se stávala masovým produktem. S tím souvisel i 

rozmach reklamy a konzumní společnosti obecně.31 

I přestože v mnoha ohledech docházelo k modernizaci, v určitých ohledech bylo 

veřejné mínění stále velmi konzervativní. To platilo například v otázce rodiny a dělení 

genderových rolí. V důsledku velké poptávky kvalifikovaných lidí na trhu se zvýšil 

počet vdaných žen, které měly zaměstnání a tradiční postup, kdy žena po založení 

rodiny ze zaměstnání na trvalo odcházela, se začal postupně měnit.32 Přesto však obecné 

                                                 

27 Edgar Wolfrum, Zdařilá demokracie, 123. 
28 Axel Schildt, Die Sozialgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, 31.  
29 Axel Schildt, „From Reconstruction to 'Leisure Society': Free Time, Recreational Behaviour and the 

Discourse on Leisure Time in the West German Recovery Society of the 1950s,“ Contemporary 

European History 5, č. 2 (1996): 191-222, http://www.jstor.org (staženo 14.12. 2017).   
30 Tamtéž.  
31 Edgar Wolfrum, Zdařilá demokracie, 215. 
32 Tamtéž, 37.  
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představy o roli ženy byly převážně stále konzervativní. Podle tehdejších průzkumů 

většinové obyvatelstvo hájilo zákaz zaměstnávání vdaných žen s dětmi. I v médiích 

byly pracující matky spíše kritizovány a bylo jim vyčítáno, že svoje konzumní potřeby 

upřednostňují před vlastními dětmi.33  

Konzervativní přístup k otázce rodiny navíc měla i Adenauerova vláda, která 

rodinu vnímala jako základní buňku státu. V roce 1957 sice sněm přijal Zákon o 

zrovnoprávnění (Gleichberechtigungsgesetz), k naprostému zrovnoprávnění mužů a žen 

přesto nedošlo.34 I přes přetrvávající konzervativní diskurs lze však říci, že ženy během 

padesátých a šedesátých let v západoněmecké společnosti získaly silnější pozici a na 

konci šedesátých let již mladé ženy vnímaly kariéru jako samozřejmou součást svojí 

budoucnosti. Právě mladé ženy vycházející z nové generace měnily tradiční pohled na 

roli ženy ve společnosti.35 

 

2.3 Význam studentského hnutí v SRN  

Právě v důsledku společenských změn v Západním Německu v šedesátých letech 

začalo docházet k četným studentským aktivitám a samotný rok 1968 byl jejich 

vyvrcholením. Jedním z hlavních cílů studentské revolty v západním Německu bylo 

„osvobození od konzumu“. Protestující studenti kritizovali koncentraci politické i 

kulturní moci v rukou průmyslového odvětví, které nabádalo ke spotřebnímu stylu 

života. Hlavním myšlenkovým základem studentského hnutí v Západním Německu byla 

nová levice a kritická teorie Frankfurtské školy, viz níže.36  

Důležitou úlohu v prostestním hnutí v Západním Německu měl Socialistický 

svaz německého studentstva (Sozialistischer Deutscher Studentenbund – SDS). SDS byl 

založen už v roce 1946 v rámci sociálnědemokratické strany (Sozialdemokratische 

Partei Deutschlands - SPD). V roce 1961 však došlo k odtržení SDS od strany, protože 

se jejich zájmy již v mnoha ohledech lišily, v zásadě SDS představoval radikálnější 

myšlenky, než SPD, viz níže.37 Protestní studentské hnutí se začalo formovat 

                                                 

33 Edgar Wolfrum, Zdařilá demokracie, 126. 
34  Axel Schildt, „From Reconstruction to 'Leisure Society': Free Time, Recreational Behaviour and the 

Discourse on Leisure Time in the West German Recovery Society of the 1950s,“ 
35 Axel Schildt, Die Sozialgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, 38.  
36 Detlef Siegfried, Time is on my side : Konsum und Politik in der westdeutschen Jugendkultur der 60er 

Jahre (Göttingen : Wallstein, 2006), 12-16.  
37 Jaroslav Pažout, Mocným navzdory, 45. 
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v západním Berlíně, kde bylo studentstvo obecně více politicky angažované, než 

v ostatních částech Spolkové republiky. Na tamní Svobodné univerzitě (Freie 

Universität Berlin) byli studenti sami zapojeni do orgánů univerzitní samosprávy, což 

v té době nebylo na vysokých školách obvyklé. V roce 1964 pak SDS ovládlo 

studentskou radu Svobodné univerzity a tato vysoká škola se stala centrem studentské 

revolty.38 

První protesty se v Západním Berlíně konaly už v roce 1965 a byly laděny 

především proti americké intervenci ve Vietnamu. Právě tato tématika je příkladem 

globalizace studentského hnutí, kdy revolta proti válce ve Vietnamu přišla do 

Západního Německa z USA. V prosinci  1965 pak bylo vytvořeno tzv. „Prohlášení o 

válce ve Vietnamu“, pod které se podepsalo na 70 spisovatelů a 130 profesorů a 

asistentů.39 Během protestů v Západním Berlíně v roce 1966 Rudi Dutschke prosazoval 

vznik mimoparlamentní opozice (Außerparlamentarische Opposition – APO) a právě 

toto označení se pak stalo i názvem pro celé protestní hnutí v roce 1968.40   

Až do roku 1967 se studentské demonstrace, které se zaměřovaly především na 

tématiku problémů třetího světa, obešly bez větších násilností. V červnu 1967 ale Berlín 

navštívil íránský diktátor Reza Pahlaví, který byl i přes své autoritářské praktiky 

podporován západem. Jako reakce na jeho návštěvu se v Berlíně konaly rozsáhlé 

studentské protesty, při kterých byl večer 2.6. postřelen student Benno Ohnesorg. To 

vyvolalo velký smutek a zároveň novou vlnu uvědomění mezi studenty napříč 

univerzitami v celém Západním Německu. Západoberlínská politická reprezentace 

navíc smrt Benna Ohnesorga dávala za vinu demonstrujícím studentům a policista, jenž 

studenta postřelil, byl po vyšetřování zproštěn viny.41 Smrt Benna Ohnesorga vyvolala 

první masovou vlnu studentských protestů a demonstrace se ze Západního Berlína 

rozšířily do celé Spolkové republiky. Kromě kritiky kapitalismu a imperialismu se 

západoněmecké studentské hnutí vymezovalo i vůči vnitrostátním poměrům, 

revoltujícím studentům vadil nedostatek studentské samosprávy na univerzitách a 

kriticky se vymezovali vůči nouzovým zákonů.42   

                                                 

 
38 Jaroslav Pažout, Mocným navzdory, 46. 
39 Ingrid Gilcher-Holteyová, Hnutí '68 na Západě, 37. 
40 Jaroslav Pažout, Mocným navzdory, 46. 
41 Tamtéž.  
42 Edgar Wolfrum, Zdařilá demokracie, 223. 
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Právě zastřelení Ohnesorga mnozí vnímali jako uplatňování nouzových zákonů 

ještě před procesem jejich schválení, a proto se jejich hlavním cílem stala snaha zabránit 

prosazení těchto zákonů velkou koalicí. Zároveň to bylo označováno za vrchol dobové 

politiky, která se snažila vyloučit menšiny a nekonformní jedince ze společnosti. 

Následně po celé republice začaly vznikat lokální výbory vymezující se proti nouzovým 

zákonům.43 Vznik těchto „akčních center“ inicioval Rudi Dutschke, který reprezentoval 

radikálnější skupinu studentů v rámci SDS, a jenž se stal symbolem západnoněmeckého 

studentského hnutí.44 

Bouře vysokoškoláků pokračovaly i nadále a v únoru 1968 se konal Mezinárodní 

kongres o Vietnamu organizovaný svazem SDS na Technické univerzitě. V návaznosti 

na tuto akci se pak konal pochod v ulicích Západního Berlína, kam vyšlo více než 

12 000 protestujících s protiamerickými transparenty a rudými vlajkami. Úhlavní 

postavou této revolty byl právě Rudi Dutschke, který se následně stal obětí silně 

nenávistné mediální kampaně deníku Bild patřící Springerovu tisku.45 Pod vlivem této 

kampaně spáchal v dubnu 1968 mladý dělník Josef Bachmann na Dutschkeho atentát. 

Tato událost vedla k ještě silnějšímu vyostření společenských poměrů a k masovým 

demonstracím – k tzv. „velikonočním nepokojům“, ke kterým ve větší intenzitě 

docházelo v Berlíně, ve Frankfurtu nad Mohanem, v Mnichově, Hamburku a 

Heidelbergu. V ulicích těchto měst demonstrovalo proti násilnostem a proti Springerově 

koncernu zhruba 100 000 lidí a během demonstrací bylo zraněno na 400 osob. 

V Mnichově byli dokonce zabiti jeden student a jeden fotograf.46 V květnu se i 

západoněmečtí studenti po vzoru těch francouzských snažili podílet se na generální 

stávce, ta se však nakonec nekonala. Na rozdíl do Francie ve Spolkové republice nebylo 

studentské hnutí dostatečně napojeno na odbory.47 11. května se také konal tzv. 

„hvězdicový pochod na Bonn“, což byla demonstrace reagující na druhé čtení 

nouzových zákonů, jíž se zúčastnilo na 60 000 lidí.48 I přes četné protesty byl zákon pro 

případ nouzového stavu 30.5. Spolkovým sněmem přijat. V platnost pak vstoupil 28.6. 

1968.49  

                                                 

43 Ingrid Gilcher-Holteyová, Hnutí '68 na Západě, 64. 
44 Tamtéž.  
45 Tilman Fichter a Siegward Lönnendonker, Kleine Geschichte des SDS, 185. 
46 Edgar Wolfrum, Zdařilá demokracie, 220.  
47 Ingrid Gilcher-Holteyová, Hnutí '68 na Západě, 88. 
48 Tamtéž, 89. 
49 Edgar Wolfrum, Zdařilá demokracie, 196.  

 



 

 

14 

  

 

2.4 Nová levice a kritická teorie Frankfurtské školy  

v západoněmeckém studentském hnutí 

Hlavním ideologickým základem protestních událostí v roce 1968 byl 

myšlenkový směr známý pod pojmem nová levice a s ní spojená kritická teorie 

Frankfurtské školy. Důležité je zmínit, že ideologický podtext událostí roku 1968 

v SRN se začal formovat již ke konci padesátých let, kdy se po sjezdu SPD 

v Godesbergu západoněmecká levice rozdělila na dvě větší skupiny.50 Po tomto 

rozdělení SPD odmítla sovětský model komunismu a spíše se posunula ke středu 

politického spektra, což mnoho levicově orientovaných občanů představovalo 

rozčarování. SDS se naopak od nových pravidel z Godesbergu distancoval a zároveň se 

zapojil do boje proti atomovému zbrojení Bundeswehru, což členové SPD považovali za 

nepřijatelnou a příliš radikální reakci. V roce 1960 tak došlo k definitivnímu rozpojení 

dvou institucí. O rok později navíc SPD vydala výnos o neslučitelnosti dvojího členství 

SPD a SDS. SDS se tak stal radikálně levicovým spolkem, který byl politicky 

nezávislý.51  

Pod pojmem nová levice je v této práci myšleno neomarxistické hnutí formující 

se v 60. letech, které na jedné straně odmítalo sovětský komunismus a zároveň 

kritizovalo západní společnost a její kapitalistický základ.52 Toto hnutí se v době po 

roce 1968 vyvíjelo do různých směrů od radikálně levicového terorismu až po 

ekologické a pacifické hnutí. Nová levice tvořila ideologický základ pro SDS a celé 

mimoparlamentní hnutí, které působilo mezi lety 1966 – 1968.53 Do nové levice se v 

šedesátých letech řadilo několik ideologicky různých myšlenkových směrů, všechny se 

však shodly na kritice industriální a konzumně orientované společnosti západu a 

zároveň odmítaly sovětský model marxismu. Důležitým a jediným prostředkem 

k dosažení společenských změn zároveň byla podle příslušníků nové levice cesta 

revoluce.54 Příslušníci nové levice si ale zároveň uvědomovali, že dělníci již v této době 

                                                 

 
50 Martin Valenta, Revoluce na pořadu dne, 149. 
51 Tamtéž.  
52 Ingrid Gilcher-Holteyová, Hnutí '68 na Západě, 19.  
53 Taméž, 148.  
54 Herfried Münkler, „Kritická teorie frankfurtské školy,“ in Politická filosofie 20. století, ed. Karl 

Ballestrem et. al (Praha : OIKOYMENH, 1993), 179. 
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nebyli těmi, kteří by měli vést revoluci. Dělníci samotní se spíše báli, že dojde-li 

k zániku kapitalismu, jejich postavení se zhorší. Za jakýsi „nový proletariát” začaly být 

považovány např. etnické a rasové menšiny, či lidé žijící na okraji společnosti, mladá 

inteligence i nová vzdělaná část dělnické třídy.55  

Frankfurtská škola jako součást nové levice je pojem představující levicově 

smýšlející filozofy a sociology, kteří se od doby třicátých let seskupovali v rámci 

frankfurtského Institutu pro sociální výzkum (Institut für Sozialforschung – IFS). 

Během druhé světové války se aktivity institutu přesunuly do USA a zpět do SRN se 

pak navrátili jen někteří z myslitelů. Mezi základní představitele  kritické teorie 

Frankfurtské školy patřili Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm nebo 

Max Horkheimer.  Nová levice v rámci západoněmeckého studentského hnutí pak byla 

inspirována především myšlenkami Jürgena Habermase, T. Adorna a H. Marcuse.56 

Například Adorno a Habermas se ale především v druhé polovině 60. let od 

studentského hnutí distancovali a odsoudili jeho radikální a násilný charakter.57  

Kritická teorie Frankfurtské školy vychází z marxistického pojetí společnosti, na 

rozdíl od marxismu však nevnímá proletariát jako nositele revoluce, protože podle 

teorie se proletářská sociální vrstva již stala integrovanou součástí společnosti.58 Jedním 

z hlavních témat myslitelů řazených do Frankfurtské školy byla mimo jiné autoritářská 

společnost, kterou považovali za škodlivou. Například Theodor W. Adorno 

autoritářskou společnost spojoval s nacistickými zločiny a byl přesvědčen, že stejné 

autoritářské prvky přetrvávaly i v poválečné německé společnosti.  

Antiautoritářské postoje zastávala i část SDS, kterou výrazně reprezentoval 

právě Rudi Dutschke. Podle něj bylo potřeba změnit stávající politický systém změnou 

výchovy tak, aby lidi vedla ke svobodě a autonomii, nikoliv k poslušnosti, jak je tomu 

údajně v systému autoritářském.59 Hlavními nositeli myšlenek nové levice byl 

v západoněmeckém protestním hnutí především právě SDS a jeho představitelé. Vůdčí 

postavou byl Rudi Dutschke, který se s myšlenkami nové levice začal seznamovat již 

během svého členství v umělecké skupině Subversivní akce (Subversive Aktion). Tam 

                                                 

55 Ingrid Gilcher-Holteyová, Hnutí '68 na Západě, 19.  
56 Martin Valenta, Revoluce na pořadu dne, 45-47.  
57 Nobert Frei, 1968 : Jugendrevolte und globaler Protest (Mnichov : Deutsche Taschenbuch Verlag, 

2008), 93.  
58 Herfried Münkler, „Kritická teorie frankfurtské školy,” 171.  
59 Ingrid Gilcher-Holteyová, Hnutí '68 na Západě, 56-57. 
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spolu s Dieterem Kunzelmannem definoval svůj neomarxistický revoluční program.  

Jejich manifest propojoval neomarxistické teorie s revolučním akcionalismem. Jejich 

cílem bylo vytvoření revolučních buněk v zemi, které by se staly centrem 

společenského obrození a boje proti konzumní společnosti. Tito dva aktéři se pak 

v druhé polovině dekády stali hlavními postavami protestních událostí.60  

                                                 

60 Martin Valenta, Revoluce na pořadu dne, 150-151.  
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3. Studentské hnutí v Československu 

3.1 Politický a společenský vývoj v ČSSR v 50. a 60. letech 

Rok 1968 v Československu je považován za vrcholné období liberalizačních 

snah tehdejší společnosti, k uvolňování poměrů v zemi však docházelo již dříve, a to jak 

na politické, tak i na společenské a kulturní úrovni. V rámci destalinizace od počátku 

60. let bylo rehabilitováno mnoho politických vězňů a celkové povědomí o represích a 

procesech probíhajících v 50. letech se začalo zvyšovat. Podstatným milníkem v celém 

sovětském bloku byl rok 1956, kdy na XX. sjezdu KSSS byly odhaleny zločiny 

prováděné za Stalina.V roce 1962 navíc v Československu probíhaly rozsáhlé amnestie, 

během kterých byli někteří političtí vězni propuštěni.61 Zároveň již od konce 50. let 

nebyl v Československu tak silný tlak na uměleckou tvorbu a umění nebylo v takové 

míře kontrolováno. Nastupovala nová umělecká generace ovlivněná rokem 1956, přišly 

nové umělecké směry a celkově se atmosféra v oblasti kultury začala uvolňovat. To 

vedlo ke kulturnímu vzestupu, který se projevoval mimo jiné vznikem divadla Semafor, 

nástupem československé nové vlny ve filmu či vydáváním různých kulturních novin.62 

Kulturní vývoj byl zároveň silně ovlivněn západními uměleckými směry, jako byl 

britský rock’n’roll nebo americká generace beatniků. Například o velkém vlivu západní 

hudby v ČSSR mimo jiné svědčí i československý pojem bigbít, který se stal 

specifickým označením pro rockovou hudbu.63 V šedesátých letech se zároveň debata o 

západních uměleckých směrech postupně dostala do československých médií, i přestože 

vyjma několika měsíců v roce 1968 po celou dobu podléhala cenzuře.64 

V šedesátých letech také došlo k liberalizaci ve smyslu ekonomickém, když 

v roce 1965 byla přijata nová ekonomická reforma. Ta do určité míry posílila 

samostatnost podniků a zavedla prvky tržního mechanismu a byla jakýmsi předstupněm 

politických změn, jež přišly v roce 1968.65 Vláda Antonína Novotného byla však 

                                                 

61 Jaroslav Pažout, Mocným navzdory, 73. 
62 Tamtéž, 75.  
63 Filip Pospíšil a Petr Blažek, eds., "Vraťte nám vlasy!" : první máničky, vlasatci a hippies v 

komunistickém Československu : studie a edice dokumentů (Praha : Academia, 2010), 31. 
64 Tamtéž, 38.  
65 Jaroslav Pažout, Mocným navzdory, 75. 
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v porovnání s rychlými změnami společnosti spíše konzervativní a nutnost změny v  

politickém vedení byla čím dál patrnější. Už v lednu 1968 se uvnitř komunistické strany 

začalo projevovat štěpení na reformní a protireformní proudy a lednové zasedání ÚV 

KSČ znamenalo podstatné změny ve prospěch zastánců reforem. Téměř všechny 

společenské skupiny požadovaly hospodářské i sociální změny ve státě a odvolání 

generálního tajemníka bylo koncem roku 1967 nevyhnutelné.66 Antonín Novotný byl 

tímto v lednu 1968 odvolán z postu prvního tajemníka KSČ a místo něj do funkce 

nastoupil Alexandr Dubček. V následujících měsících došlo k dalším personálním 

změnám, v březnu Antonín Novotný abdikoval i na funkci prezidenta a na jeho post 

nastoupil Ludvík Svoboda.67 Kromě personálních změn ve vedení na jaře 1968 začaly 

vycházet na povrch další informace o procesech, které probíhaly v padesátých letech, 

což vedlo k rozhořčení veřejnosti.68 Zároveň v dubnu byl schválen na zasedání ÚV KSČ 

tzv. „Akční plán“, který obsahoval mnoho liberalizačních změn. Na konci června pak 

byla zrušena cenzura přijetím zákona, podle něhož byla oficiálně odmítnuta.69 Právě 

studenti měli také svůj podíl na reformách roku 1968 a na celkové změně atmosféry 60. 

let v Československu.  

 

3.2 Role studentů v československém reformním hnutí 1968 

Studentské hnutí v Československu mělo v rámci protestního roku 1968 

v porovnání s dalšími státy specifické postavení, protože bylo součástí 

celospolečenského reformního hnutí. Zároveň kromě oficiálních požadavků aktivních 

studentů a probíhajících demonstrací byl i v případě Československa důležitou součástí 

studentského hnutí generační rozpor, který v tehdejší společnosti rezonoval. Tento 

fenomén více přiblížím v kapitole 4.  

O první aktivizaci studentů se hovoří už v souvislosti s událostmi roku 1956, kdy 

se v květnu tohoto roku studenti v Praze a Bratislavě organizovali ku příležitosti 

Majálesu. V obou městech se jednalo o celkem poklidné oslavy v ulicích města, mnohé 

skupiny studentů však byly politicky vyhraněnější. Kritizovaly především ministra 

                                                 

66 Jiří Vančura, Naděje a zklamání : Pražské jaro 1968, (Praha : Mladá Fronta, 1990), 14. 
67 Milan Otáhal, Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968-1989, (Praha: Dokořán, 2003), 18. 
68 Tamtéž, 33. 
69 Jiří Vančura, Naděje a zklamání, 32. 



 

 

19 

  

školství, povinnou výuku marxismu a leninismu a nevyváženost studijních plánů.70 I 

přestože se situace po skončení Majálesu uklidnila, ministr vnitra byl pověřen se 

studentským hnutím dále zabývat a komunističtí představitelé si uvědomili potenciální 

sílu tohoto hnutí. Majáles v roce 1956 byl první příležitostí od roku 1948, kdy došlo 

k veřejnému vystoupení studentů.71 Právě tyto každoroční studentské slavnosti pro 

některé československé studenty představovaly kromě zábavy také způsob vyjádření 

politických postojů, což studenti činili formou recese. Přestože byla organizace 

Majálesů pod dohledem KSČ, kandidáty na krále Majálesu vybírali samotní studenti a 

především v 60. letech byla snaha vybírat takové kandidáty, kteří byli určitým 

způsobem kontroverzní. To se projevilo především v roce 1965, viz níže.72  

Podstatnou organizací, ve které docházelo k politickým aktivitám mladé 

generace, byl Československý svaz mládeže. ČSM existoval v rámci Komunistické 

strany Československa a jeho význam ve studentském hnutí se v průběhu 60. let měnil. 

V důsledku Majálesu 1956 bylo roce 1958 zavedeno volení vedení ČSM přímo 

komunistickou stranou. Proti tomu v následujících letech členové této organizace 

protestovali.73 Mnoho studentů se později během 60. let rozhodlo do svazu vstoupit, 

protože ho vnímali jako legální cestu ke změně. V roce 1963 byly ustanoveny 

Vysokoškolské obvodní výbory (VOV), které měly zastupovat jednotlivé fakulty a 

jejichž existence měla zlepšit komunikaci mezi jednotlivými univerzitami v rámci ČSM. 

Právě tyto výbory se v následujících letech staly místem, kde se sdružovali opozičně 

smýšlející studenti.74 

Kromě aktivit v samotném svazu už před rokem 1968 hrály v rámci 

studentského hnutí významnou roli studentské časopisy, které vycházely jak pod 

záštitou ČSM, tak i nezávisle. Většina z nich vycházela pod ČSM a tím pádem 

podléhala cenzuře, přesto se však tato periodika stávala platformou pro vyjádření 

nespokojenosti studentů. Vedení svazu podobné články kritizovalo a v rámci ČSM 

odmítalo.75 Oblíbený byl mimo jiné studentský časopis Buchar vycházející na Strojní 

                                                 

70 Milan Otáhal, Studenti a komunistická moc, 12. 
71 Tamtéž, 13. 
72 Petr Blažek, „Vyhoštění krále majálesu,“ Ústav pro studium totalitních režimů, 

http://old.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1102/28-43.pdf (staženo 3.1. 2018), 34. 
73 Jaroslav Pažout, Mocným navzdory, 79.  
74 Tamtéž, 80. 
75„Studentské časopisy ze 60. let 20. stol. (faksimilová edice dokumentů) Jaroslav Pažout (ed.)“, Libri 

Prohibiti, http://www.libpro.cz/cs/knihovna/digitalizace/studentske-casopisy (staženo 18.12. 2017).   
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fakultě ČVUT, v jehož redakci působili Jiří Müller, Lubomír Holeček, Jaroslav Jíra a 

Josef Vavroušek. Právě Jiří Müller a Lubomír Holeček patřili mezi hlavní představitele 

studentského hnutí. Redaktoři Bucharu se ve svých článcích často zabývali ČSM a 

právě Jiří Müller byl zastáncem jeho reorganizace a prosazoval federalizaci svazu. 

Kromě federalizace pak Jiří Müller v roce 1965 na celostátní vysokoškolské konferenci 

prosazoval nezávislost ČSM na komunistické straně a dokonce navrhoval, aby svaz 

zaujmul roli jakési opozice.76 Mezi další významné studentské časopisy patřily 

například Elixír, Hej rup, nebo Student.  

Liberálnější přístup komunistického vedení vůči opozičním tendencím ve 

společnosti se změnil rokem 1966, kdy si Novotného vedení uvědomilo, že situaci 

neudrží pod kontrolou bez zapojení mocenských prostředků. To se projevilo i v případě 

studentských aktivit, když byl v prosinci 1966 Jiří Müller vyloučen z Předsednictva 

městského výboru ČSM údajně kvůli obvinění ze sympatií vůči maoismu. Následně byl 

vyloučen i ze studií a od ledna 1967 musel nastoupit do vojenské prezenční služby. 

Studentský časopis Buchar byl následně až do roku 1968 zakázán.77 Případ Jiřího 

Müllera vyvolal kritiku ze strany studentských spolků a VOV ČSM Praha vyhlásil 

nesouhlas s Müllerovým stíháním a dále ho považoval za svého člena. Po jeho 

vyloučení následoval totožný proces s jeho kolegou Lubomírem Holečkem.78  

I přes zpřísnění přístupu vůči aktivním studentům se v druhé polovině 

šedesátých let studentstvo stalo součástí veřejného života a jeho význam byl již těžko 

zanedbatelný. Zároveň v druhé polovině 60. let docházelo také k uvolňování výjezdní 

politiky, kdy bylo vysokoškolským studentům umožňováno cestovat do zahraničí na 

různé letní volnočasové, či pracovní pobyty. To napomáhalo mládeži získat vlastní 

„západní“ zkušenost a zároveň to celkově zvýšilo povědomí o problémech ve světě.79  

Dalším Majálesem, jenž byl pro vyjádření studentské nonkonformity významný, 

byl ten v roce 1965. Průvod vysokoškoláků tehdy vedl ze Staroměstského náměstí 

směrem k Parku kultury a oddechu Julia Fučíka a celá akce probíhala v jakési svobodné 

atmosféře. Za krále tohoto Majálesu byl navíc zvolen představitel americké „beat 

                                                 

76 Milan Otáhal, Studenti a komunistická moc, 16. 
77 „Studentské časopisy ze 60. let 20. stol.“, Libri Prohibiti.  
78 Jaroslav Pažout, Mocným navzdory, 96. 
79 Jaroslav Pažout, „Studentské hnutí v západní Evropě v roce 1968 a jeho reflexe v Československu,“ in 

Mladí, levice a rok 1968, ed. Martin Franc et al. (Praha : Společnost pro evropský dialog v nakl. BCS, 

2009), 34.  
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generation“ Allen Ginsberg, což vyvolalo velké pobouření u vedoucích funkcionářů 

KSČ.80 Jeho zvolení bylo jednak důkazem stále silnějšího vlivu „západní“ kultury na 

mladou generaci na území Československa a vzniku jejích vazeb s hnutími odporu na 

Západě a jednak již zmíněné snahy některých studentů o provokaci oficiálního 

establishmentu. Tomu napovídá transparent s nápisem „Ginsberg králem majáles, výraz 

proletářského internacionalismu”,81 který satiricky využil jedno z hesel propagandy 

KSČ. Ginsberg byl posléze obviněn z výtržnictví, opilství, narkomanie a propagování 

homosexuality a vyhoštěn ze země. Právě kvůli pro KSČ nepřípustnému charakteru 

Majálesu v roce 1965 byl ten následující plně pod vedením strany a ten v roce 1967 byl 

zrušen úplně. 82 

Snad nejdůležitější událostí, která také formovala následující vývoj roku 1968, 

byly říjnové strahovské události v roce 1967. Studenti se již v průběhu předešlých let 

opakovaně snažili získat lepší podmínky a vybavení kolejí, strana však jejich požadavky 

nenaplnila. Večer 31.10. 1967 došlo opakovaně k vypnutí elektřiny na Strahovských 

kolejích a v reakci na to se skupina asi 1500 studentů vydala na pochod k Dlabačovu, 

skrz Pohořelec a Úvoz do Nerudovy ulice. Pochodující v rukou drželi svíčky a 

prohlašovali heslo: „Chceme světlo!, Chceme studovat!“.83 Během protestů došlo 

k násilným útokům VB na studenty a situace skončila zásahem Veřejné bezpečnosti do 

samotných budov kolejí. Brutální počínání VB při strahovských událostech bylo poté 

kritizováno a vyvolalo silný rozruch nejen mezi studenty, ale i u širší veřejnosti, a 

zpochybnilo schopnosti Novotného vedení.84 Právě v rámci reakcí na strahovské 

události sehrály důležitou roli studentské časopisy, a to především speciální bulletin 

vydaný v lednu 1968 pražským VOV, který zásahy proti studentům kritizoval. Předseda 

ÚV ČSM na to reagoval výhružkami o zrušení celého pražského VOV. I přestože byl 

tento bulletin zakázán, nadále vycházel a další fakultní časopisy z něj zveřejňovaly 

citace.85  

                                                 

80 Ladislav Kudrna, „Nepřizpůsobiví,“ Ústav pro studium totalitních režimů, 

https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1102/03-16.pdf (staženo 3.1. 2018). 
81 Petr Blažek, „Vyhoštění krále majálesu,“ 36.  
82  Tamtéž, 40. 
83 Jaroslav Pažout, „Chceme světlo, chceme studovat,“ Ústav pro studium totalitních režimů, 

https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0801-4-13.pdf (staženo 3.1. 2018).  
84 Petr Cajthaml, „Revolta jako nástroj kontrarevoluce?,“ in Mladí, levice a rok 1968, ed. Martin Franc et 

al. (Praha : Společnost pro evropský dialog v nakl. BCS, 2009), 46-47. 
85 „Studentské časopisy ze 60. let 20. stol.,“ Libri Prohibiti.   
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V lednu 1968 se současně konal celopražský aktiv studentů svolaný VOV, na 

kterém radikální studenti vyjádřili kritiku vůči nedostatečnému vyšetřování 

Strahovských událostí, mezi ně patřili Jan Kavan, Zdeněk Pinc, Karel Kovanda, 

Miroslav Tyl a Jiří Holub.86 Několik studentů zde zároveň prohlásilo, že z ČSM 

vystupují a kritizovalo neochotu ÚV ČSM zakročit v otázce vyšetřování. Jeden ze 

studentů dokonce na aktivu prohlásil, že „svaz mládeže je mrtev.“87 Požadavky studentů 

k vyšetřování Strahovských událostí byly i přes prvotní pasivitu ÚV ČSM nakonec 

stranou vyslyšeny. Se změnou vedení strany bylo zastaveno trestní stíhání studentů 

přítomných na strahovských událostech a v únoru byl městským výborem ČSM Jiří 

Müller rehabilitován, zároveň došlo k ukončení sledování „skupiny Jiřího 

Müllera“.V důsledku vyšetřování bylo zároveň údajně sedm příslušníků veřejné 

bezpečnosti za surovost potrestáno.88  

Právě studenti patřili k té nejradikálnější skupině obyvatel v roce 1968. V reakci 

na výše zmíněné Strahovské události samotné vedení ČSM vyslovilo nutnost změny ve 

struktuře této organizace. Na celopražském setkání studentů v lednu bylo zároveň 

odsouhlaseno budoucí referendum na univerzitní půdě, které rozhodne o tom, zda by 

měla vzniknout samostatná studentská organizace nezávislá na ČSM. Na konci března 

bylo ustanoveno nové vedení svazu, které se sice snažilo o reorganizaci spolku, 

paralelně k tomu ale už vznikalo až příliš velké množství jiných zájmových skupin 

mimo ČSM a zájem o tuto organizaci klesal.89  

Jednou z prvních samostatných studentských organizací byla Akademická rada 

studentů, která vznikla na Filozofické fakultě UK a nahradila fakultní výbor ČSM. 

Právě v této organizaci se později sdružovali radikální studenti, již byli ovlivnění 

myšlenkami nové levice. Tito studenti se pak stali hlavní silou protestů v listopadu 

1968.90 Na jaře se postupně začala od ČSM odštěpovat i jednotlivá periodika, mezi 

první z nich patřil časopis Student. Právě pro svoji nezávislost měly v něm vydávané 

články často radikálnější charakter a otevřeně kritizovaly mocenský monopol KSČ.91 

Rozštěpenost ČSM nakonec v dubnu 1968 vedla ke zrušení ČSM na vysokých školách 

                                                 

86 Jaroslav Pažout, Mocným navzdory, 107. 
87 „Studentské časopisy ze 60. let 20. stol.,“ Libri Prohibiti.  
88 Jiří Vančura, Naděje a zklamání, 25.  
89 Jaroslav Pažout, Mocným navzdory, 108. 
90 Milan Otáhal, Studenti a komunistická moc, 19. 
91 Tamtéž, 20. 
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v Praze. Následně vznikl SVS (Svaz vysokoškolského studentstva Čech a Moravy) jako 

organizace sdružující všechny univerzity v zemi.92 Dne 3. května zároveň v Praze na 

Staroměstském náměstí proběhly studentské demonstrace, jež byly iniciovány právě 

okruhem lidí kolem časopisu Student, a na kterých proti KSČ protestovalo kolem 4000 

mladých. Podstatná byla i březnová setkání mládeže, na nichž se rozvíjela kritická 

debata o mocenském monopolu KSČ. Diskuzí se účastnili různí politici a spisovatelé a 

kromě Prahy se konaly v Bratislavě či Brně.93  

V rámci studentského hnutí v Československu docházelo v létě 1968 

k radikalizaci některých studentů. Ti se v červnu sešli na jejich mimořádné konferenci, 

na které kritizovali KSČ, a hovořili o její nedostatečné demokratizaci. Zároveň se zde 

kladně vyslovili k manifestu 2000 slov, jenž vyzýval k občanské iniciativě v procesech 

reforem. Právě tato skupina studentů byla tvořena zastánci nové levice a tento okruh 

kolem aktivisty Petra Uhla se stal podstatným článkem studentských protestů po 

srpnové intervenci.94 Po sovětské okupaci Československa 21.8. se charakter i 

požadavky studentského hnutí však výrazně změnily. V danou chvíli bylo pro studenty 

hlavním cílem nepřijít o hodnoty vybojované během předchozích měsíců roku 1968 a 

dříve pluralitní studentské hnutí se sjednotilo proti novým represím, které představovala 

sovětská okupace.95 Po srpnu 1968 a podepsání Moskevských protokolů docházelo k 

opětovnému zavedení cenzury a svobody tisku a především k omezování svobody 

veřejného shromažďování. To celkově ztížilo jakékoliv snahy o protest a celé 

liberalizační hnutí včetně toho studentského bylo v nové a složitější situaci.96 

                                                 

 
92 Jaroslav Pažout, Mocným navzdory, 120. 
93 Tamtéž, 110. 
94 Milan Otáhal, Studenti a komunistická moc, 20-21. 
95 Petr Uhl a Zdenko Pavelka, Dělal jsem, co jsem považoval za správné (Praha : Torst, 2013),144. 
96 Petr Cajthaml, „Revolta jako nástroj kontrarevoluce?,“ 47.  
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4. Komparace studentských hnutí v SRN a ČSSR 

Dvě studentská hnutí, v Československu a v Západním Německu, představovala 

vzpoury vůči dvěma naprosto odlišným systémům v zemích s různou minulostí a 

politickým vývojem, přesto však tato dvě hnutí nesla mnoho společných rysů a jejich 

představitelé využívali k dosažení svých cílů podobné prostředky. Velkou inspirací pro 

studentské protesty v západní i ve střední a východní Evropě v 60. letech bylo dění ve 

Spojených státech a tamní kontrakultura a vzdor vůči společenským normám. Americký 

vliv se v Československu i v Západním Německu projevoval kulturními vlivy, ale i 

reakcemi na konflikt ve Vietnamu, viz níže. Hnutí v Československu bylo oproti 

protestům na západě součástí celospolečenských změn a českoslovenští studenti proto 

nevolili striktně antisystémovou cestu, jako tomu bylo v Západním Německu. Přesto 

však vzdor mladé generace byl patrný i v ČSSR. Během 60. let se zároveň uvolnila 

výjezdní politika uvnitř ČSSR a studenti ze dvou zemí se tak měli možnost setkávat a 

diskutovat o tématech, jež byla pro obě hnutí společná. Právě při těchto setkáních se 

projevilo jejich vzájemné neporozumění, které bylo do velké míry způsobeno tím, že 

obě strany nebyly dostatečně informovány o té druhé. Přesto však obě strany reagovaly 

na dění ve světě a je zajímavé sledovat, jakým způsobem se jejich názory na jednotlivé 

události a témata lišily.   

 

4.1 Generační rozpor jako jádro revolty 

Jedním z rysů, který nesly studentské protesty na západě i na východě, byl 

rozpor mezi válečnou generací rodičů a nově se formující poválečnou mladou generací, 

která už válku sama nezažila. Zatímco její rodiče byli poznamenáni zkušenostmi z velké 

hospodářské krize a druhé světové války, nová generace tuto zkušenost neměla.97  

Právě v 60. letech začala nově se formující mladá generace mnohem více vnímat vlastní 

postavení ve společnosti a oproti starším generacím měla mnohem větší míru 

sebeuvědomění. Podle Theodora Roszaka mělo studentské hnutí v 60. letech takový 

význam právě proto, že si mladí uvědomovali vlastní vliv a zároveň protože společnost 
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jako taková v důsledku poválečného baby boomu mládla. Podle údajů UNESCO více 

než dvojnásobný nárůst studentstva mezi lety 1950 a 1964 byl zaznamenán v USA 

(2,2x), Západním Německu (2,8x) a dokonce více než trojnásobný nárůst 

v Československu (3,2x), ve Francii (3,3x) nebo v Sovětském svazu (3x).98  

Studentský vzdor v Západním Německu byl do velké míry ovlivněn protestním 

hnutím ve Spojených státech, kde se mladá generace vymezovala vůči konzervativním 

hodnotám, které uznávala generace jejich rodičů. Ti se stali terčem kritiky mladých za 

jejich společenskou a politickou apatii a za jejich hodnoty založené na materialismu a 

konzumní společnosti.99 Tehdejší američtí studenti vyrůstali v mnohem větším 

materiálním blahobytu, než jejich rodiče, kteří zároveň výchovu pojímali mnohem 

benevolentněji, než byla ta, na kterou byli sami zvyklí. Tato benevolentní výchova 

paradoxně v pozdějších letech vedla ke stvoření mladé síly, která byla sebevědomá a 

mnohem kritičtější vůči autoritám i vůči vlastním rodičům. Ekonomické zajištění mladá 

generace vnímala jako samozřejmost a měla pocit, že se kvůli dosažení blahobytu 

nemusí podřizovat velkým korporacím a institucím, jako podle nich činili jejich 

rodiče.100 Tato generace najednou žila ve významně lepších podmínkách, než její 

rodiče, na druhou stranu se stávala obětí konzumní kultury, což mnohdy vyvolávalo 

pocit ztráty identity či odcizení.101 Vzdor mladé generace v USA zároveň vycházel 

z vojenské povinnosti, která se vztahovala na mladé muže. Se stále většími ztrátami 

amerických vojáků v průběhu konfliktu se právě mírové pochody a protest vůči 

vojenské povinností stal jedním ze základů protestního hnutí ve Spojených státech.102 

Podobný přístup vůči starší generaci se projevoval i v Západním Německu, kde 

díky tzv. „ekonomickému zázraku“ došlo v období od druhé světové války do 

šedesátých let k výraznému hospodářskému růstu. Jedním z hlavních cílů revoltujících 

studentů v západním Německu bylo podobně jako v USA „osvobození od konzumu“. 

Radikální studenti kritizovali koncentraci politické i kulturní moci v rukou 

průmyslového odvětví, které nabádalo ke spotřebnímu stylu života.103 Theordor Roszak 

ve své knize Zrod kontrakultury popisuje americké protestní hnutí jako boj proti 

                                                 

98 Theodore Roszak, Zrod Kontrakultury, 68.  
99 Martin Klimke, The other alliance, 4.  
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technokratické společnosti, která byla založená na striktních pravidlech určovaných 

experty a na jejímž vrcholu stál průmysl.104 Kritika západoněmecké společnosti, která 

vycházela z kritické teorie Frankfurtské školy, podobně jako Roszakova teorie o  

„technokratické společnosti“ stavěla na odmítání autoritářských pravidel a striktní 

výchovy ve společnosti.105 Mladá generace zároveň odmítala konzervativní postoje státu 

i vlastních rodičů v otázce genderových rozdělení rolí ve společnosti a rodiny jako 

základní složkou státu.  

V německém případě se generační rozpor zároveň prolínal s tématem 

problematické minulosti Německa a schopností Němců se s ní vyrovnat. Revoltující 

studenti kritizovali vlastní rodiče za to, že nejsou schopni minulost rozebírat a patřičně 

ji odsoudit.  Byli to právě studenti v čele se Socialistickým svazem německého 

studentstva (Sozialistischer Deutscher Studentenbund – SDS), kdo se snažil probudit 

tuto tematiku ve veřejném prostoru. Spolek například vytvořil seznam bývalých 

nacistických funkcionářů, kteří v době 50. a 60. let stále zastávali různé státní funkce, 

zároveň v roce 1959 spolek uspořádal výstavu s názvem Ungesühnte Nazijustiz 

(Nepotrestaná nacistická justice), která se zaměřovala na toto téma.106 Vůči podle nich 

zastaralým společenským normám se studenti a mladí lidé vymezovali také svým 

odlišným alternativním stylem života, extravagantní módou, neformálním způsobem 

komunikace i otevřeným přístupem vůči sexualitě, což ještě více prohlubovalo propast 

mezi generacemi.107  

Módou a především stylem života se od oficiálních hodnot propagovaných 

státem a rodiči začali v šedesátých letech mladí odvracet i v Československu. I přes 

komunistický režim a cenzuru všech médií postupně začaly prvky západní kultury 

prostupovat i mezi československou mládež. Velkou inspiraci mladí tehdy nalézali 

v nových uměleckých směrech, jako byla rocková hudba, literatura beatniků nebo 

francouzská nová filmová vlna a západní popkultura.108 Společnost a především starší 

generace se vůči nové módě začaly stavět kriticky. Typickým trendem tehdejší 

československé mládeže, kterou funkcionáři KSČ označovali za zkaženou, byly dlouhé 
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vlasy, které začalo nosit čím dál více mladých mužů a chlapců. Tzv. „máničky“ 

poslouchaly rock’n’roll a pod vlivem Beatlemánie nasávali kulturní vlivy z USA, Velké 

Británie, Západního Německa či Francie. Nekonformní mladou generaci a její význam 

si v průběhu šedesátých let začala stejně tak uvědomovat komunistická strana, která už 

v roce 1966 začala vést proti  „vlasatcům“ kampaň.109 Vzpoura mladé generace byla pro 

komunistickou stranu citlivou záležitostí mimo jiné i proto, že docházelo k dospívání 

generace narozené po válce, která najednou tvořila velkou část obyvatelstva. V roce 

1961 tvořila skoro polovinu obyvatel a v roce 1965 to bylo až 65 %.110 

V roce 1966 se konal VIII. sjezd KSČ a v rámci příprav na něj byl vytvořen 

dokument s názvem Problematika současné mladé generace. Ten si všímal „zvýšené 

kritičnosti mládeže, jejího nezájmu o aktivní politické vystupování v oficiálních 

organizacích, zvláště československém svazu mládeže (ČSM), odmítání účastnit se 

organizovaných veřejně prospěšných akcí či nezájmu o studium mezi mládeží 

z dělnických rodin.“111 Na rozdíl od mladistvých v západních zemích byla pro 

československou mládež kvůli komunistickým represím situace mnohem složitější. Jak 

ale popisuje antropolog Filip Pospíšil, společenské uspořádání bylo v mnoha ohledech 

na západě i na východě podobné. I na západě se objevoval odpor vůči novým kulturním 

projevům formovanými a šířenými mladou generací. Starší generace na západě i na 

východě vycházely z hodnot, jako jsou „maloburžoazní hodnoty práce, konformita a 

tradiční postoj k sexualitě.“ I přestože se v Československu vůči nekonformní mládeži 

vymezovala KSČ, celospolečenský odpor vycházel zároveň přirozeně z vrstev starší 

generace.112 

Generační rozpory, které v šedesátých letech v podstatě probíhaly globálně bez 

ohledu na rozdíly ve vývoji jednotlivých států, byly jedním z důvodů, proč protesty 

probíhaly ve státech s odlišným politickým, ekonomickým i společenským vývojem. 

Starší generace, které byly nejen v roli rodičů, ale zároveň i ve funkcích státního aparátu 

a univerzit, byly v očích revoltující mládeže zastánci příliš konzervativních 

společenských norem a tvůrci přebyrokratizovaného společenského uspořádání. Jak 

v Československu tak i v Západním Německu byla tato starší generace poznamenaná 

                                                 

109 Jaroslav Pažout, Mocným navzdory, 76.  
110 Karel Kaplan, Kořeny československé reformy 1968 (Brno : Doplněk, 2002), 15.  
111 Filip Pospíšil a Petr Blažek, eds., "Vraťte nám vlasy!", 45. 
112  Filip Pospíšil a Petr Blažek, eds., "Vraťte nám vlasy!", 26-28.   
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válkou a měla zkušenost s materiálním nedostatkem. Oproti tomu tehdejší mládež již 

podobnou zkušenost neměla a vycházela z mnohem lepších životních podmínek, byť 

v Československu byly tyto podmínky pod vlivem nefunkčního komunistického režimu 

podstatně horší než v SRN. Mladá generace v šedesátých letech tak představovala 

novou sílu, která byla oproti generaci rodičů sebevědomější a která si mnohem více 

uvědomovala vlastní význam a díky vývoji komunikačních technologií sama sebe 

vnímala jako součást globálních změn.  

 

4.2 Vzpoura vůči establishmentu a prostředky revolty 

Jak již bylo zmíněno, v Československu i v Západním Německu se studenti 

bouřili vůči oficiálním společenským normám, v obou zemích se však jednalo o jiný 

druh politického i společenského systému. Ve dvou zemích se lišil způsob revolty i 

prostředky, které k dosažení svých cílů studenti využívali. Zatímco v Západním 

Německu studenti volili mimoparlamentní způsob revolty, v Československu měli 

studenti větší tendence vycházet z již existujícího politického uspořádání, které podle 

nich bylo zapotřebí pozměnit, nikoliv nahradit jiným. Československým studentům 

zároveň za silnější projevy revolty mohlo hrozit například vyloučení ze studia či další 

represe a i v důsledku nedostatečného přístupu k informačním zdrojům se tak ocitali ve 

složitější situaci oproti studentům západoněmeckým. V SRN lze tedy hovořit o snaze o 

revoluci „zdola“, zatímco v ČSSR se spíše jednalo o snahu reformace „shora“.113  

Forma západoněmeckých protestů byla inspirována těmi americkými a 

západoevropskými, studenti zde volili cestu diskuzí, narušovali výuku, stávkovali, 

pořádali veřejná shromáždění a demonstrace. Pro revoltu v SRN byl charakteristický 

revolucionářský nádech hnutí, tedy odmítání současného establishmentu, který byl 

založen na konzumu a materialismu, a snaha o jeho nahrazení socialistickým 

společenským vzorcem. V tomto ohledu bylo zásadní působení mimoparlamentní 

opozice APO a SDS. I přestože SDS vznikl původně jako svaz propojený s politickou 

stranou, jak už bylo řečeno, počátkem 60. let již byl spolek nezávislý.114 Hlavní 

postavou antiautoritářských snah byl právě Rudi Dutschke, který k dosažení 

revolucionářského uvědomění ve společnosti hledal inspiraci v liberalizačních hnutích 

                                                 

113 Jaroslav Pažout, „Studentské hnutí v západní Evropě“, 37.  
114 Jaroslav Pažout, Mocným navzdory, 45.  
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v zemích třetího světa. I proto se právě válka ve Vietnamu stala jedním 

z nejdůležitějších témat studentského hnutí v SRN.115  

V porovnání se SRN byl v Československu přístup studentů vůči státu odlišný, 

protože tam bylo studentské hnutí součástí celospolečenských snah o liberalizaci 

komunistického režimu. Jednotlivé studentské protesty, z nichž asi nejvýraznějšími byly 

již zmíněné Strahovské události v roce 1967 (hovoříme-li o období před srpnem 1968), 

byly součástí širší vlny změn, která vyústila v Pražské jaro.116 Pro studenty nové 

generace byl politický režim v ČSSR samozřejmostí a posuzovali ho jen podle vlastních 

zkušeností. Studenti se zároveň potýkali s nedostatkem informací o západním světě a 

oproti západoněmeckým studentům jim hrozily represe ze strany bezpečnostního 

aparátu. Cílem protestujících studentů v ČSSR proto nebylo nastolit nové politické 

uspořádání, ale reformovat a měnit to současné. V důsledku uvolňování výjezdní 

politiky v 60. letech studenti později měli také větší přehled o situaci v zahraničí, což 

vedlo k jejich kritice Novotného režimu. Studenti si tehdy mnohem více než předchozí 

generace uvědomovali nedostatky současného režimu a měli ambice je napravit.117 Dalo 

by se tedy říci, že zatímco protestující studenti v Západním Německu sami sebe vnímali 

jako součást globálního protestního hnutí, v Československu měly studentské protesty 

spíše národní charakter, přestože zde byly patrné reakce i na události v zahraničí. 

Od hrozících represí v ČSSR se odvíjela i forma studentské revolty, která byla 

oproti té západněmecké mírnější. Českoslovenští studenti svůj nesouhlas projevovali 

v rámci studentských periodik, vstupováním do ČSM a snahou o jeho liberalizaci, účastí 

na diskuzích. I v ČSSR v letech 1967 a 1968 probíhaly demonstrace, byly ale v menším 

měřítku a s menší mírou násilí. Podstatným prostředkem studentské revolty v ČSSR 

byly již zmíněné Majálesy, během nichž studenti mnohdy vyjadřovali nesouhlas 

s komunistickým režimem. I v tomto ohledu však působení československých studentů 

bylo omezené státním aparátem. Například na Majálesu 1965 byla jasně vidět jistá 

liberalizace režimu, která se odrážela ve svobodě studentských oslav I jejich satirické 

transparenty a projevy. Následné vyhoštění Allena Ginsberga ze země však bylo 

                                                 

115 Martin Klimke, „West Germany“, 98-101.   
116 Jan Pauer, „Czechoslovakia,“ in 1968 in Europe: a history of protest and activism, 1956-1977, ed. 

Martin Klimke et al. (New York : Palgrave Macmillan, 2008), 172.  
117 Jaroslav Pažout, „Studentské hnutí v západní Evropě,“ 34.  



 

 

30 

  

důkazem toho, že pokud někdo překročí nastolená pravidla, bude za to mocenským 

aparátem potrestán. 118 

Oficiálnější nádech československého protestního hnutí studentů je mimo jiné 

vidět na ČSM, který v ČSSR podobně jako SDS v SRN představoval hlavní platformu 

studentského hnutí a původně vznikl v rámci vládnoucí strany. Na rozdíl od SDS však 

ČSM až do roku 1968 byl kontrolován stranou, která volila jeho vedení, a byla zde 

přítomna neustálá snaha o zamezení revolty. Naopak v SRN měly studentské organizace 

především antisystémový charakter. Kromě SDS se do mimoparlamentní opozice 

v SRN přidávaly i další studentské organizace,  dále také odborářské organizace, 

levicové diskuzní kluby a později i levicově zaměřené středoškolské asociace. Jedním 

z nejvýraznějších protiautoritářských spolků byl Kommune I, který byl jedním z 

radikálních nositelů západoněmecké kontrakultury.119  

 

4.3 Ideologické přístupy a vzájemné nedorozumění 

V důsledku liberalizace výjezdní politiky v Československu v šedesátých letech 

studenti stále častěji vyjížděli na studijní pobyty a byly organizovány i různé semináře 

ve spolupráci československých a zahraničních univerzit. Právě v tomto období 

docházelo k navázání kontaktů mezi studenty z jednotlivých zemí, ale zároveň se 

projevovala i nedorozumění v jejich interpretaci problematik, kterými se jednotlivá 

studentská hnutí zabývala.  

Zajímavé bylo například sledovat rozpory mezi západními a československými 

studenty, jež se projevily na semináři v Heidelbergu na téma „Marxismus a 

existencialismus“. Ten se konal v roce 1966 a účastnilo se ho několik československých 

studentů.  Zatímco českoslovenští studenti se přikláněli spíše k existencialismu, západní 

studenti se nalézali v marxismu. Jak uvedl Zdeněk Pinc, jeden ze zúčastněných, 

„zatímco oni bojovali o osvobození z určitých pout, šlo jim o svobodu od něčeho, 

českoslovenští studenti usilovali o svobodu k něčemu.“120 Podobnou zkušenost měla i 

tehdejší aktivní studentka Jiřina Šiklová, která byla v květnu 1968 přítomna 

v západoněmeckém Münsteru na setkání ku příležitosti 150. výročí narození Karla 

                                                 

118 Petr Blažek, „Vyhoštění krále majálesu,“ 39. 
119 Martin Klimke, „West Germany,“ 99.  
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Marxe. Zde se s místními studenty neshodla na tématu „Vítězného února 1948“, 

zatímco ona ho vnímala jako převrat, západoněmečtí kolegové ho vnímali jako revoluci 

a z její interpretace byli rozčarovaní.121 Obecně jak američtí studenti, tak i ti 

západoněmečtí paradoxně uznávali diktátory a autoritářské vůdce zemí třetího světa, 

jako byli například Che Guevara nebo Mao Ce-Tung, aniž by zohledňovali jejich 

nedemokratické praktiky. Historik Jaques Rupnik takový přístup vysvětluje tím, že 

v roce 1968 nikdo na západě nebo alespoň ve studentském hnutí nevěděl, že kulturní 

revoluce s sebou nesla i likvidaci oponentů a podobné praktiky. Zároveň se studenti 

dovídali, že Mao čínské studenty nabádá, aby se bouřili proti starým strukturám a 

byrokratům, což bylo vnímáno jako boj proti zkostnatělým byrokratickým aparátům, 

který se snažili vést oni sami.122  

Studentské hnutí v Západním Německu obecně stavělo více na ideologii jako 

takové, oproti tomu českoslovenští studenti se vyznačovali především apelem na 

konkrétní liberalizační změny. Českoslovenští studenti, kteří se aktivně podíleli na 

studentském hnutí, zároveň v zásadě spíše odmítali ideologické postoje západních 

studentů. Jejich přístup vycházel především z toho, že argumenty a symboly nové levice 

používali komunističtí funkcionáři jako argumentaci k režimu, který českoslovenští 

studenti znali jako nefunkční a závadný.123 S některými myšlenkami nové levice se však 

i českoslovenští revoltujíící studenti ztotožňovali. Byla to například západoněmecká 

kritika přebyrokratizovaného systému, který si českoslovenští studenti spojovali 

s komunistickým systémem.124 I mezi československými studenty však existovala menší 

skupina radikálnějších aktivistů, kteří byli inspirování směrem nové levice. To byli 

především jedinci v okruhu Petra Uhla, kteří na podzim 1968 vytvořili Hnutí revoluční 

mládeže (HRM) a v té době představovali nejsilnější protestní sílu proti sovětské 

okupaci.125 Hovoříme-li však o období před srpnem 1968, většina československých 

studentů, kteří se účastnili těchto diskuzí, se na  otázkách politického uspořádání s těmi 

západoněmeckými spíše neshodla.  

                                                 

121 Jaroslav Pažout, „Studentské hnutí v západní Evropě,“ 36. 
122 „Rok 1968 – velké nedorozumění“, Česká televize, 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/208452801400024/titulky  (staženo 2.12. 

2017).   
123 Milan Otáhal, Studenti a komunistická moc, 14. 
124 „Rok 1968 – velké nedorozumění,“ Česká televize.  
125 Milan Otáhal, Studenti a komunistická moc, 20-21. 
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Nedorozumění mezi studenty obou zemí se výrazně projevilo i v březnu 1968, 

kdy Prahu navštívil Rudi Dutschke. Ten se během své návštěvy mimo jiné zúčastnil i 

debaty na FF UK, kde hovořil kriticky o současné západoněmecké společnosti a 

podstatné úloze inteligence v budoucím vývoji. Dotkl se i války ve Vietnamu a dalších 

problematických událostí ve třetím světě, o nichž českoslovenští vysokoškoláci doposud 

neměli dost informací. Zároveň pohovořil o poměrech v Československu a kriticky 

nahlížel na revoluci „shora“. Podle něj mohla správná revoluce pramenit pouze 

„zdola“.126 Právě na tématu vietnamské války se mnohdy studenti také neshodli. Němci 

americké angažmá ve Vietnamu striktně odsuzovali a označovali ho za klasický příklad 

imperialistických snah západních velmocí, proti kterým je potřeba bojovat.127 Na rozdíl 

od Západního Německa se v Československu však našly skupiny podporující obě 

válčící strany. Někteří antisovětsky smýšlející studenti stáli na straně USA, protože ve 

Vietnamu bojovali proti socialismu. Na druhou stranu levicově smýšlející jedinci 

podporovali jihovietnamské komunisty. Zároveň se projevovaly i protesty proti válce 

jako takové, během kterých byly obě strany vyzývány k míru.128 Mnozí českoslovenští 

studenti ale také vnímali válku ve Vietnamu jako soupeření amerického a sovětského 

imperialismu.129 Například Petr Uhl názorové spektrum tehdejších československých 

studentů popisuje jako pluralitní. Podle něj se v něm pohybovali lidé s různými postoji, 

až na striktně antikomunistický. Uhl zároveň uvedl, že ať už byli studenti jakéhokoliv 

světonázoru, americkou agresi jako takovou neuznával nikdo.130 Jak ale upozorňuje 

Stanislav Holubec ve sborníku Mladí, levice a rok 1968, českoslovenští studenti byli 

v šedesátých letech silně ovlivněni americkou kulturou i tamním společenským 

vzorcem. Mnoho z nich následkem toho schvalovalo i americkou intervenci ve 

Vietnamu. Holubec také zmiňuje, že podle několika svědectví pamětníků většina 

vysokoškolských studentů nebyla v 60. letech komunisticky orientována a vše 

socialistické spojovala se sovětským svazem. 131 Politická orientace a postoje vůči 

                                                 

126 Pavel Pečínka, Pod rudou vlajkou proti KSČ : osudy radikální levice v Československu, (Brno : 
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127 Martin Klimke, The other alliance, 5.  
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129 Jaroslav Pažout, „Studentské hnutí v západní Evropě,“ 35. 
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jednotlivým ideologiím se mezi československými studenty v šedesátých letech byly 

tedy rozmanité.  

V případě Československa byl v otázce války ve Vietnamu také důležitý postoj 

KSČ vůči vietnamskému konfliktu a  vůči s ním spojeným mírovým demonstracím na 

západě. Československý stát stejně jako revoltující studenti ze západu americkou 

intervenci kritizovali a vnímali ji jako vynucování imperialistické moci. Komunistická 

strana Československa zároveň studentské protesty na západě používala jako nástroj 

protizápadní a protikapitalistické propagandy. Tomu mimo jiné nasvědčovala různá 

vydání Rudého práva, které představovalo jeden z hlavních prostředků komunistické 

propagandy československého státu. Vstup USA do vietnamského konfliktu v roce 1964 

například Rudé právo popsalo jako „leteckou agresi USA“ ve Vietnamu. Redakce také 

již tehdy zdůrazňovala mírové protesty v USA, jež před budovou OSN po oznámení 

vstupu USA do války pořádala organizace Mládí proti válce a fašismu.132 Využití 

mírových protestů k vlastní propagandě KSČ je také vidět v jednom z únorových 

výtisků roku 1968, který vyšel po konání Mezinárodního vietnamského kongresu. 

Redaktoři zde zdůrazňovali jednotlivé komunistické prvky v průvodech demonstrujících 

západoněmeckých studentů, jako byly rudé vlajky, odkazy na významné nositele 

socialistických myšlenek jako byl Ho Či Min, Rosa Luxemburková nebo Lenin, nebo 

hesla kritizující americký zásah jako „válku Spojených států proti vietnamskému 

lidu.“133 Právě souhlas komunistického režimu s kritikou americké pozice ve Vietnamu, 

která vycházela ze studentských protestů na západě, mohl být důvod, proč někteří 

českoslovenští studenti byli v otázce vietnamského konfliktu na straně Spojených států. 

I přes kritický výstup Rudiho Dutschkeho v Praze v roce 1968 však v rozhovoru, 

který s ním Jacques Rupnik vedl o 10 let později, uznal, že v té době on ani další 

západní studenti nebyli schopni pochopit, co přesně se v Československu během 

pražského jara dělo. Neschopnost západu uvědomit si význam dění v Praze v roce 1968 

vysvětloval tím, že v  průběhu studené války levice měla tendence socialismus spojovat 

                                                 

132 „Rudé právo: Ročník 1964, 8/ 6, strana 4,“ Ústav pro českou literaturu AV ČR, 
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se Sovětským svazem, stejně jako v Západním Německu byl spojován s NDR. 

Studentské hnutí v 60. letech probíhalo ve stejném kontextu a studenti tak nechápali, že 

v socialistickém státě docházelo k represím. Podle Dutschkeho SDS veškerou pozornost 

v té době zároveň upřel na dění ve třetím světě a chybně tak zanedbal východní 

Evropu.134 S podobným přístupem západních studentů se například setkala i tehdejší 

studentka Alena Hotová, která v roce 1968 studovala ve Francii. Ta se během srpnové 

okupace ČS setkávala s nepochopením francouzských studentů, kteří nechtěli uvěřit 

nesvobodě v socialistickém státě.135  

Jedním ze zásadních rozdílů studentských revolt v SRN a ČSSR byly podmínky, 

ze kterých studenti vycházeli. Zatímco českoslovenští studenti vycházeli ve svých 

protestech z nedostatku,  jak je například vidět v případě strahovských událostí, 

západoněmecká revolta vycházela z přebytku, který protestující studenti kritizovali.  

Vzájemné nedorozumění studentů ze západního a východního bloku bylo 

způsobeno především nedostatkem a nemožností komunikace napříč zeměmi. Studenti 

na obou stranách tak neměli dostatek informací o politickém a společenském stavu 

druhé strany a nemohli zcela porozumět motivům svých protějšků.136  

I přes toto neporozumění se však obě hnutí vzájemně inspirovala a později 

docházelo i k jejich vzájemné spolupráci (především během událostí po srpnové 

okupaci docházelo ke spolupráci československého HRM se západními studenty a 

aktivisty).137 Zároveň bylo československé hnutí i přes ideologické rozdíly tím 

západním silně ovlivněno v oblasti kultury i životního stylu, jak již bylo nastíněno 

v předchozích podkapitolách práce. I přestože ani jedno z protestních hnutí nedosáhlo 

svých politických cílů, ať už v Západním Německu v důsledku přílišné roztříštěnosti 

hnutí, nebo v Československu v důsledku sovětské okupace a následné normalizace, 

studentská revolta v obou státech vedla k celospolečenským změnám.   

                                                 

134 „The misunderstanding of 1968 : One of the last interviews with Rudi Dutschke,“ Eurozine, 

http://www.eurozine.com/the-misunderstanding-of-1968/ (staženo 12.12. 2017).  
135 „Rok 1968 – velké nedorozumění“, Česká televize. 
136 Tamtéž.  
137 Petr Uhl a Zdenko Pavelka, Dělal jsem, co jsem považoval za správné, 126.  

http://www.eurozine.com/the-misunderstanding-of-1968/
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Závěr 

Studentská hnutí roku 1968 v Československu a v Západním Německu 

představovala fenomén, který ovlivnil a formoval budoucí společenský i politický vývoj 

v obou státech. Zatímco v Československu byly studentské protesty součástí širšího 

společenského hnutí za demokratizaci komunistického režimu, které rokem 1968 

vrcholily, v Západním Německu protestujcí studenti stavěli především na kritice 

tehdejší společnosti, kterou označovali za konzumní a autoritářskou. Důležitým prvkem 

studentské revolty v SRN byla také kritika nacistického režimu a jeho přetrvávající 

odkaz. I přestože SRN i ČSSR byly dva státy s různým politickým a ekonomickým 

systémem, v obou zemích docházelo k revoltě ve stejnou dobu.  

Cílem mojí bakalářské práce bylo nalézt a porovnat společné a rozdílné rysy 

studentských revolt v Západním Německu a v Československu. Podstatným rozdílem 

západoněmeckého a československého studentského hnutí byl způsob, kterým se snažila 

prosadit svoje požadavky. Zatímco západoněmečtí studenti volili antisystémovou cestu 

a chtěli současný společenský řád nahradit jiným, tedy měli snahu o revoluci „zdola“, ti 

českoslovenští o změny usilovali cestou oficiální, tedy „shora“. Rozdíl byl také v tom, 

z jakých podmínek studenti ve svých protestech vycházeli. V ČSSR studentské 

demonstrace byly mimo jiné vyvolané kritikou materiálního nedostatku, v SRN studenti 

naopak kritizovali společnost, která byla založena na materiálním přebytku.  

Co však měly protesty studentů v obou zemích společného, byl generační 

rozpor. Ten vycházel jednak z demografických změn, které probíhaly zároveň 

v západním i východním bloku, ale také z celkových proměn společenského klimatu 

v obou státech, které se děly v kulturní i politické sféře. Nová mladá generace měla 

velkou míru sebeuvědomění a věřila v možnost změny tehdejšího politického a 

společenského uspořádání. Právě díky vysokému sebevědomí se pak revoltujícím 

studentům podařilo k vlastním aktivitám upoutat pozornost médií i státního aparátu i 

odpor starší generace jako takové.  

 V SRN i v ČSSR byli zároveň studenti ovlivněni protestními vlnami ve 

Spojených státech a Francii, což se projevovalo jak v kultuře a životním stylu, tak i 

například reakcemi na válku ve Vietnamu. I přestože měli radikální studenti v obou 

zemích podobné požadavky, při příležitostech vzájemného setkání se na mnohých 
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tématech neshodli. Hlavním rozdílem byl ideologický nádech obou hnutí. 

Západoněmečtí revoltující studenti vycházeli z myšlenek nové levice a kritické teorie 

Frankfurtské školy a jejich cílem bylo nahradit kapitalistický systém tím socialistickým. 

Oproti tomu takové cíle byly pro československé studenty zprofanovány 

komunistickým režimem, ve kterém sami žili. Kromě ideologických rozdílů však byl 

problémem také nedostatek komunikace mezi oběma stranami, který zamezoval jejich 

vzájemnému porozumění.  
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Summary 

The student protests in Czechoslovakia and West Germany represented a 

phenomenon that significantly influenced the following political and social 

development in the two countries. While in Czechoslovakia the protests were part of a 

society-wide liberalization movement which culminated in 1968, in West Germany the 

student movement was based on criticism of the German society, labeled as consumerist 

and authoritarian by the revolting students. An important aspect of the West German 

student movement was criticism of problematic German history including Second 

World War and its legacy in West German postwar society. Despite the different 

economic and political systems in both countries the student revolt occurred in the same 

specific time period of year 1968 in West Germany and Czechoslovakia. 

In my thesis I was comparing the student movements in Czechoslovakia and 

West Germany in the year 1968 and I was looking for the similarities and differences of 

those movements. One of the main differences of both student revolts was the way 

revolting students were striving for their goals. While in Czechoslovakia the revolting 

students chose the official way to change the current system the West German protesters 

chose strictly anti-systemic way. There was also significant difference in conditions 

students in the two countries had. While Czechoslovak students were protesting 

in consequence of material need, the West German revolting students rose up criticizing 

material surplus in society. 

On the contrary there were similarities in both protest movements, such as 

conflict between young and old generation which was present in the West as well as in 

the East in 1960’s. The new young generation was very self-conscious and believed it 

could change the current political and social system. Thanks to its self-confidence the 

revolting youngsters captured attention of media and government and provoked the 

older generation. There was also significant influence on the student movement in both 

countries coming from United States and other Western student protests. This influence 

was noticeable in some elements of culture and lifestyle, but also in political and 

ideological sphere, for example in their reactions to the Vietnam War. 

Even though revolting students from Czechoslovakia and West Germany had 

similar goals and demands, there were several misunderstandings between the members 

of both movements that occurred during several student conferences and student 
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exchanges in 1960’s. Students from both sides disagreed in ideological questions. While 

West German radical students were inspired by the theories of New Left and aimed to 

create socialist state, the Czechoslovak revolting students had a real experience with life 

in socialism and couldn’t respond to it. The misunderstanding was caused primarily by 

the lack of sources and information students in both countries had about life and 

political situation in the other state.  
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