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ABSTRAKT 

 

V této diplomové práci jsem zanalyzoval vnímání bývalých studentů pražské VŠE svých 

vysokoškolských studií v období normalizace. Cíl práce byl zjistit, jak moc se tehdejší studium 

odlišovalo od toho současného. Důraz pak byl kladen především na výuku ekonomických věd. 

Zkoumán byl nejen teoretický styl a způsob výuky oboru ekonomie, ale i rovina ideologická. 

Výsledná interpretace pak měla ukázat, zdali je pravdivé obecné laické tvrzení poukazující na 

skutečnost, že studium ekonomie v období normalizace bylo ideologicky zmanipulované a 

absolutně nekorespondující s v současnosti vyučujícími ekonomickými směry. V této práci jsem 

také zodpověděl otázku, zda studenty tehdy vynaložené úsilí v rámci případného politicky a 

ideologicky indoktrinovaného studia lze prakticky aplikovat v současném zaměstnání, které je 

spojeno s již odlišným politickým režimem, či nikoliv. Ačkoliv tato studie potvrzuje, na základě 

narativního vyprávění bývalých studentů a pedagogů, poměrně značný výskyt ideologie ve výuce 

pražské VŠE, nelze však v žádném případě mluvit o jakémkoliv popírání odbornosti ekonomických 

a jiných specializovaných věd na VŠE. Ideologicky provázané předměty byly tedy sice nutným, 

avšak pouze minoritním doplňkem celkově vysoce ceněného a odborně zaměřeného studia VŠE. 
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ABSTRACT 

 

In this diploma thesis I have analyzed the view of University of Prague’s former students towards 

their studies in the so called normalization era in Czechoslovakia. The aim of this study was to 

discover how much different were the former studies compared to the current ones. The accent was 

pointed primarily on economic sciences. Apart from the theoretical economical education was also 

the ideological way of education influence analyzed. The result of such analysis should then answer 

the question whether the education during the normalization period was entirely ideologically 

manipulated and totally uncorresponding with the today’s education of economics, as many laics 

believe, or not. I have also uncovered the fact whether the former indoctrinated education can be 

practically applied by former students in their current laissez fair oriented employment. Although 

this study confirms, based on former students and educators narratives, relatively significant 

occurrence of communism ideology in university’s education as a whole, the professionalism of 

purely economic oriented sciences at VŠE though, cannot be disclaimed. Ideologically affected 

subjects were therefore necessary, but at the same time they were only a partial complement of the 

highly valuable scientific economical education at University of economics in Prague.  
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ÚVOD 

 

Vysokoškolské studium za totalitního režimu v Československu rovná se biflování 

neužitečných frází vymyšlených v Sovětském svazu. Toto studium je v dnešní době 

absolutně nepoužitelné a vlastně ani nikdy užitečné ve své podstatě nebylo. Toto učení byla 

jakási politicky a ideologicky indoktrinovaná „pavěda“. I taková je dnes představa poměrně 

širokého spektra obyvatelstva České republiky, když dojde na řeč o českém vysokém 

školství v období normalizace. Velké množství mladých lidí dnes takto na dřívější studium 

svých rodičů pohlíží. V současné době, kdy český vysokoškolský systém generuje ročně 

velké množství absolventů, z velké části díky soukromému vysokému školství, panuje mezi 

některými těmito studenty hluboké přesvědčení, že právě jimi dosažené vzdělání je to 

nejkvalitnější a normalizační studium se mu nemůže díky tehdejší politické indoktrinaci 

výuky vyrovnat. Nejenom mladí lidé však takto smýšlí, i část generace pamatující dobu 

normalizace tímto způsobem často popisuje tehdejší vysoké školství. A to jak bývalí studenti, 

tak ti, kteří si tehdejší vysokoškolské studium nikdy osobně nevyzkoušeli. Jedni tak vypráví 

historiky o předmětech upravených podle normalizační ideologie nebo o zbytečných frázích, 

které byli povinni studovat, jiní zase dřívější vysokoškolská studia odmítají uznat 

s odůvodněním, že byla díky indoktrinaci zcela zbytečná. Takovéto smýšlení části laické 

veřejnosti obvykle převažuje u vysokých škol vyučujících humanitní obory, méně pak u škol 

techničtějšího zaměření. Ekonomická studia jsou pak vnímána ještě více specifičtěji, jelikož 

se jedná o obor, který se pohybuje na pomezí humanistických oborů, stejně tak jako 

technických. Tím spíše, že jde o obor, který je pro fungování dříve normalizačního státu 

možná tím nejpodstatnějším. A právě z tohoto důvodu je pohled na ekonomická studia 

v době normalizace tolik provázen nedůvěrou v jeho odbornost.  

 

V této diplomové práci tedy zanalyzuji vnímání bývalých studentů pražské VŠE, jakožto 

největší české vysoké školy ekonomického zaměření, svých vysokoškolských studií 

v období normalizace. Na základě narativního vyprávění pamětníků ekonomických studií se 

tak pokusím zodpovědět otázku, zdali vysoké školství, respektive ekonomická studia na 

VŠE, byla tak zásadně ovlivněna komunistickou ideologií, či nikoliv. Také budu 

hledat odpověď k otázce, zda toto dřívější studium bylo tak zásadně odlišné od toho 

současného a zda je vůbec možné ho prakticky využít v současném, kapitalisticky 

orientovaném tržním systému.  

 



 

2 

 

Téma způsobu výuky na VŠE v období normalizace je pro mě osobně zvláštní především 

z důvodu mého dřívějšího studia na této univerzitě. A to i přesto, že jsem promoval již 

v novém tisíciletí, tedy v období dávno po listopadu 1989. Kromě výše uvedeného pohledu 

současné generace studentů a laické veřejnosti na dřívější univerzitní studia, vnímám 

problematiku normalizační výuky aktuální do dnešních dnů, konkrétně na VŠE, především 

proto, že na této univerzitě působí řada pedagogů, kteří zde vyučovali i v období 

normalizace, v některých případech dokonce ještě před rokem 1968. Poměrně velkou část 

těchto vyučujících znám jako přednášející a například v rámci výuky ekonomických teorií 

mě vždy zajímalo, jakým způsobem tito kantoři studenty vzdělávali v období normalizace. 

V době mého působení na VŠE mě tito lektoři učili zákonitosti volného obchodu, podnikání, 

konvertibilitu měn, sílu neregulovaného trhu nebo informační funkci cen. Moje otázky tedy 

zní, co vlastně přednášeli v období, když bylo Československo oficiálně socialistické 

uskupení fungující na bázi plánovaného hospodářství. 

 

Skutečnost, že jsem na VŠE poměrně dlouhou dobu studoval, je možné vnímat dvojsečně. 

V rámci prvotního úsudku se mé studium v rámci této tématiky jeví jako značná výhoda. 

Z přednášek, cvičeních i zkoušek jsem měl možnost poznat mnoho učitelů, kteří spadali do 

kategorie vyučujících před i po listopadu 1989. Znám tedy způsob a styl jejich výuky, znám 

také preference těchto učitelů a jejich postoje k jednotlivým ekonomickým školám a teoriím. 

Z vlastní zkušenosti také vím, že přednášené látce tito pedagogové dokonale rozumějí a 

mnohdy jsem se ptal sám sebe, jak je možné, že ekonomickou teorii založenou na volném 

trhu a konkurenčním prostředí tak dobře znají, když v minulosti, jak mi bylo často 

podsouváno, znali a přednášeli výhradně ekonomický model centrálního plánování. Další 

z výhod byla pro psaní této práce velmi praktická – jak později přiblížím, bylo mi umožněno 

získat konkrétní narátory s pomocí samotné VŠE, což tento výzkum velmi usnadnilo. Při 

bližším pohledu však vyvstane také jedna, avšak poměrně zásadní, nevýhoda spojená s mým 

studiem na VŠE. Čtenář může oprávněně namítnout, že k výzkumu přistupuji velmi 

neobjektivně. Ostatně sám jsem si vědom faktu, že si mohu obtížně připouštět, pokud 

výsledky této studie ukáží opak toho, co si myslím, že by měly ukázat. Jako jediný možný 

argument z mé strany může být mnou položená otázka o pár řádků výše, tedy že sám v tuto 

chvíli nedokáži přesně odhadnout výsledek tohoto výzkumu, jak přesně vysokoškolská 

výuka v době normalizace probíhala a jak je možné, že současní vysokoškolští profesoři, 

kteří přednášeli rovněž v době normalizace, mohou tak dobře znát základy kapitalistických 

ekonomických teorií. V práci samotné se tento limit snažím alespoň minimalizovat, pokud 
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to je vůbec možné, zřetelným pojmenováním té části vysokoškolské výuky, která byla 

jakkoliv ideologizována politickou mocí.  

 

Úvod práce vylíčí stručně historii českého vysokého školství, vytyčí nejvýznamnější 

milníky, které jej ovlivnily a zákony, které jej usměrňovaly. Současně přiblížím vývoj 

vysokého školství v jednotlivých etapách dvacátého století pomocí statistických údajů. 

Následně představím již konkrétně pražskou VŠE a její historii tak, aby čtenář co možná 

nejlépe pochopil kontextuální obraz celého tématu. Na tomto místě připomenu, jen ve 

stručnosti, okolnosti vzniku univerzity a její fungování během šedesátých, sedmdesátých a 

osmdesátých let.  

 

V metodologické části práce popíši, již mnohem podrobněji, metodologický rámec 

výzkumu. Jak již bylo zmíněno o pár řádků výše, tato studie bude opřena převážně o pocity 

pamětníků, tedy bývalých studentů či pedagogů, působících na VŠE v době normalizace. 

K naplnění cíle využiji kvalitativní výzkumné metody, konkrétně směr orální historie, který, 

jak se domnívám, dokáže v tomto případě poskytnout nejbližší a nejautentičtější pohled na 

danou tématiku. A to přesto, že jsem si vědom skutečnosti, že na základě rozhovorů s pár 

účastníky není možné téma obecně generalizovat. Samozřejmostí je též využití zdrojů 

písemné provenience, především pak v teoretické části práce, či jako doplňující zdroj 

praktické části.  

 

Co se týče orální historie, domnívám se, že účelem této práce by neměl být jeho popis. Přesto 

však považuji za užitečné věnovat problematice spojené s touto metodou nepatrné množství 

prostoru. V metodologické části též zmíním průběh výzkumu spolu s orientačním časovým 

harmonogramem, etickou stránkou a v neposlední řadě přiblížím narátory, kteří se tohoto 

výzkumu zúčastnili. Jsou to totiž právě tito narátoři, kteří jsou klíčovým vstupem celé studie 

a mají zde postavení zdroje primárních pramenů. V rámci této části práce pokládám též za 

důležité zmínit logiku výběru narátorů a průběh spolupráce, zahrnující způsob prvotního 

oslovení, komunikaci, vlastní vedení rozhovorů nebo také obtíže, se kterými jsem se 

v průběhu konání rozhovorů prakticky setkal.  

 

Ústřední bod a těžiště celé studie bude analýza a moje vlastní interpretace výpovědí výše 

zmíněných narátorů. Doplňkové téma, v kontextu fungování českého vysokého školství za 

normalizace však zajímavé a důležité, bude závěrečné porovnání vnímání studia na VŠE 
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oproti studiím na jiné české vysoké škole, v tomto případě ČVUT, která se zdá být, jak dále 

v textu přiblížím, nejlépe porovnatelná s VŠE. Závěrem této analýzy a interpretace bude 

zodpovězení otázky, zdali a případně do jaké míry, byla výuka na VŠE zpolitizovaná 

normalizační ideologií. 

 

Téma považuji za velmi důležité především z důvodu současné diskuze týkající se kvality 

české vysokoškolské výuky. Jedním z nejpřesvědčivějších argumentů zastánců současného 

trendu soukromého vysokého školství v České republice totiž zní, že dnešní vysoké školství 

je kvalitnější než výuka před rokem 1989, především kvůli tehdejší indoktrinaci studií 

normalizační ideologií. Rovněž shledávám téma důležité z hlediska rozvoje mezigenerační 

solidarity mezi současnou a bývalou generací studentů, jelikož bývalí studenti, soudě 

alespoň z mého okolí, bývají často zdiskreditováni těmi současnými na základě současného 

pohledu na tehdejší program výuky. Taktéž se téma dá uchopit v rámci stále probíhající a 

nevyřešené diskuzi o vypořádání se české veřejnosti s minulým režimem. Díky všem těmto 

výše zmíněným faktům, se domnívám, je téma dostatečně aktuální.  

 

Pokud jde o výzkumu českého vysokého školství v době normalizace, je téma prozkoumáno 

jen zčásti. Poměrně dobře je zmapována vědecká činnost vysokých škol v 

sedmdesátých letech. Za zmínku stojí především sborník z konference „Věda 

v Československu v období normalizace (1970 – 1975)“ nakladatelství Výzkumného centra 

pro dějiny vědy. Již méně je však zmapováno období pozdní normalizace, tedy osmdesátá 

léta. Veškeré studie jsou však opřeny především o archivní zdroje vysokých škol, jakými 

jsou výukové plány, zápisy z vědeckých rad, rektorátu. Prací stojících z velké části na 

narativním vyprávění přímých aktérů studia tak je, v současném akademickém prostředí, 

nedostatek.  
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1. VÝVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH PO ÚNORU 1948 

 

Pro správné porozumění normalizační praxe vysokoškolského studia v Československu je 

zapotřebí přiblížit celkový vývoj vysokého školství na našem území po roce 1948. V této 

části diplomové práce nejprve zanalyzuji legislativu, která vysokoškolský systém 

upravovala, a následně znázorním vývoj vysokého školství pomocí dobových statistických 

dat.  

 

1.1.1. ZÁKONY O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V DOBĚ VLÁDY KSČ 

 

Pro bližší pochopení tématu normalizačního prostředí vysokých škol v Československu je nutné 

nahlédnout na legislativní vývoj československého vysokého školství v období nadvlády 

komunistické strany v letech 1948 – 1989, tedy nejen v období normalizace, ale také v letech 

předcházejících utužování režimu podle vzoru Sovětského svazu. Níže stručně zanalyzuji pět 

legislativních úprav, které by se taktéž daly přiřadit k jednotlivým etapám politického vývoje 

Československa – nástup komunistické moci v padesátých letech, postupné uvolňování politické 

moci v šedesátých letech, následné utužování režimu bezprostředně po vpádu vojsk Varšavské 

smlouvy a stagnací politického prostředí Československa spojenou s bezvýchodností politiky 

KSČ počátkem osmdesátých let.    

 

První poúnorový vysokoškolský zákon č. 58/1950 Sb. byl vyhlášen v roce 1950 ministerstvem 

školství, které vedl přední komunistický ideolog Zdeněk Nejedlý.1 Zákon prvně odstranil do té 

doby tradiční prvorepublikovou vysokoškolskou autonomii československých univerzit, ukládal 

nový způsob ustanovení akademických funkcionářů a byl zřízen státní výbor pro vysoké školy, 

jenž byl poradním, ale též koordinačním orgánem ministerstva školství pro věci studijní, 

organizační, personální a hospodářské. Členy tohoto vrcholného orgánu jmenoval ministr 

školství, čímž plíživě vzniká nadvláda jedné osoby v podání ministra školství nad celým 

systémem školství v tehdejším Československu.2 Dalším zásadním přelomem, který zákon 

přinesl, byl vznik kateder na univerzitách, jejichž vedoucí činitelé byli opět jmenováni ministrem 

                                                 
1 Zákon č. 58/1950 Sb., ze dne 18. května 1950.  
2 Ministr školství mohl jmenovat taktéž lektory, odborné asistenty, asistenty a instruktory. 
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školství.3 Právě katedry byly nejzásadnějším prvkem sovětizace našich vysokých škol.4 Pouze 

kosmetická úprava pak zahrnovala nahrazení dosavadních profesorských sborů vysokých škol 

tzv. radou vysokých škol.  

 

Co se týče vlastních studijních záležitostí, v tomto zákoně byl prozatím stanoven jen velmi 

obecný rámec, nicméně výše zmíněná skutečnost, kdy ministr mohl do značné míry jmenovat 

personální obsazení školy, znamenala, že mohl poměrně snadno udat škole požadovaný směr 

výuky.  

 

Nejzásadněji se však projevil zákon v samotném hospodaření školy. Zákon totiž zbavoval 

vysoké školy jejich veškerého majetku, jenž byl ze zákona všechen převeden na stát, jelikož dle 

komunistické interpretace představoval společnou vůli lidu. Celkově tak vysoké školy dle znění 

tohoto zákona byly řízeny centrálně, spíše však na základě koncepčního řízení, v běžné výukové 

činnosti a agendě se zákon, nutno dodat prozatím, nikterak zásadně neprojevil. 

 

Novela vysokoškolského zákona byla přijata v roce 1956 zákonem č. 46/1956 Sb..5 Tato novela 

byla, co se týče obsahu i konkrétních dopadů na vysoké školy, nejméně podstatná ze všech 

legislativních úprav mezi lety 1948 – 1989. Základní princip pak spočíval v jednotném řízení 

vysokých škol z ministerstva školství při současné mírné decentralizaci univerzit. Tato 

decentralizace spočívala v tom, že právo zřizovat katedry a jmenovat jejich vedoucí funkcionáře 

náleželo rektorovi dané vysoké školy. Taktéž zákon stanovil princip, že vědecký život je nově 

vykonáván samotnou vysokou školou souběžně s institucí Československé akademie věd. Tím 

zákon sledoval podpoření vědecké činnosti, kterou taktéž posílil konstatováním, že mohou být 

při vysoké škole zřizovány ústavy, laboratoře nebo vědecké kabinety. 

 

V roce 1966 byl poté vyhlášen nový zákon o vysokých školách č. 19/1966 Sb., jenž se nesl ve 

znamení reforem typických pro volnější šedesátá léta vrcholící Pražským jarem.6 Nejzásadnější 

v tomto zákoně bylo ustanovení, kterým zákon řešil jmenování akademických funkcionářů, 

profesorů a docentů. Např. prorektor nebyl jmenován již samotným ministrem školstvím, ale 

                                                 
3 Úkol kateder byl v zákoně vymezen takto: „Katedry přebírají odpovědnost za ideologickou správnost skript, hodnotí 

pedagogickou a vědeckou činnost jednotlivců a jejich hlavním účelem je přejít od individuální práce k práci kolektivní, 

pěstovat kritiku i sebekritiku a opustit závislost tematickou i metodickou na západní pavědě a napojit se jasně a bez výhrad 

na nejpokrokovější vědu sovětskou“. Zápis o I. schůzi fakultní rady Vysoké školy věd hospodářských, dne 10. ledna 1951, 

Archiv ČVUT v Praze. Fond VŠO/VŠVH, karton 01, 1950–51. Zápisy ze schůzí fakultní rady, s. 2. 
4 Další sovětizace spočívala např. ve vyčlenění problematiky vysokých škol na nově zřízené ministerstvo pro vysoké školy 

po vzoru Sovětského svazu, což však trvalo jen 9 měsíců, načež byly vysoké školy včleněny zpět pod gesci ministerstva 

školství.  
5 Zákon č. 46/1956 Sb., ze dne 24. září 1956. 
6 Zákon č. 19/1966 Sb., ze dne 16. března 1966. 
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vědeckou radou vysoké školy, která sestávala z kvalifikovaných odborníků. Podobně měl být 

stanoven děkana vysoké školy, který od roku 1966 byl taktéž zvolen vědeckou radou fakulty. 

Dále zákon upravoval konkrétnější otázky studia, jako byla minimální a maximální délka studia 

nebo název obdrženého titulu po úspěšném absolvování vysoké školy. Absolventi již nebyli 

označováni pouze jako „promovaní“, ale úprava stanovila, že absolventi získávali inženýrské a 

magisterské tituly.  

 

Pakliže zákon z roku 1966, částečně i předchozí novela z roku 1956, se vyznačovaly mírnou 

decentralizací, novela zákona č. 163/1969 Sb. o vysokých školách z prosince 1969 se nesla plně 

v duchu normalizace a byla namířena proti dosavadním snahám o autonomii škol, které 

probíhaly v šedesátých letech.7 Novela měla jednoznačný cíl centralizace celého vysokého 

školství a zřetelné posílení pravomocí osoby ministra školství.  

 

Tato novela především řešila personální otázky školství, jelikož měla za prvořadý cíl zajistit 

urychlenou výměnu všech funkcionářů vysokých škol, kteří neprojevovali dostatečný souhlas a 

loajalitu s husákovským prosovětským režimem. Novela zúžila počet členů vědeckých rad, 

vedoucích kateder a vědeckých pracovišť. Ministrovi školství pak dávala mnoho personálních 

pravomocí. Mohl například odvolat nebo jmenovat rektora vysoké školy, prorektory, děkany i 

proděkany. Ministr též mohl zřizovat, slučovat, zrušovat či rozdělovat katedry, vědecké 

pracoviště a výzkumné útvary, také jmenovat nebo odvolávat jejich vedoucí představitele. 

Ministr měl nově možnost rozvazovat nebo uzavírat pracovní poměry s pracovníky vysokých 

škol „na základě všestranného posouzení politickovýchovné, pedagogické, vědecké (umělecké), 

popřípadě jiné odborné činnosti“.8 Tímto tedy mohl ministr dosazovat (nebo odvolávat) do škol 

prakticky kohokoliv, pouze dle jeho osobního úsudku. Ministr taktéž nově jmenoval docenty bez 

habilitačního řízení a profesory bez jmenovacího řízení. Měl tedy možnost jmenovat docenta i 

profesora, který neměl žádné kvalifikované vzdělání na takto vědecky odbornou pozici. Tento 

zákon tak dovolil rozsáhlou výměnu pedagogických činitelů a to jen na základě osobního 

uvážení ministra školství.  

 

Poslední legislativní úprava vysokoškolského systému před pádem komunismu byl zákon o 

vysokých školách ze dne 10. dubna 1980, č. 39/1980 Sb., účinný od 1. září 1980.9 Tento zákon 

nově hovořil o nutnosti provádět inspekce na vysokých školách. Tyto inspekce měly zajistit 

kontrolu plnění úkolů ve výchovně vzdělávací činnosti a měly pomáhat při odstraňování 

                                                 
7 Zákon č. 63/1969 Sb., ze dne 17. prosince 1969. 
8 Tamtéž. 
9 Zákon č. 39/1980 Sb., ze dne 10. dubna 1980. 
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zjištěných nedostatků. Inspekce se tak stala dalším nástrojem režimu a straně loajálních 

pedagogů, kteří tak měli nový prostředek pro vyčlenění režimu nepohodlných kolegů. Zákon též 

výrazně oslabil odborné vědecké rady škol, které nově popisoval pouze jako poradní, případně 

iniciativní orgány. Velkou pozornost pak věnoval otázkám přímo souvisejícím s obsahem, 

organizací, průběhem studia a otázkám přijímacího řízení. Uchazeči měli být přijímáni „v 

souladu s potřebami socialistické společnosti“.10 Tedy nejen podle prospěchu, znalostí, 

schopností a nadání, ale také podle zájmu a především morálních vlastností, čímž je myšleno 

politická loajalita ke komunistickému režimu. Ministr školství také měl nově pravomoc zrušit 

rozhodnutí o nepřijetí uchazeče na vysokou školu a dotyčného tak přijmout, ačkoliv nesplnil 

náležitosti přijímacích zkoušek. Ministr tedy mohl do školy prosadit prakticky každého studenta, 

kterého sám považoval za vhodného, třeba i jen na základě stranické příslušnosti. 

 

Výše uvedená stručná analýza zákonů a novel z let komunistické vlády mezi lety 1948 - 1989 

zcela zřetelně ukazuje, jak se prvky politické a ideologické promítly do oblasti vysokého školství 

v Československu. Vývoj vysokoškolského prostředí tedy zjevně kopíroval vývoj politický, 

hospodářský a sociální. Samostatně fungující vysoké školy postupně přecházely do režimu 

centralizovaného řízení ze strany ministerstva školství, posléze dokonce do osobní gesce 

ministra tohoto resortu. Až pád komunismu v roce 1989 přinesl nový, pro vysoké školy více 

decentralizační a demokratizující zákon o vysokých školách, jímž byl zákon č. 172/1990 Sb.11   

 

1.1.2. STATISTICKÁ DATA VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČESKOSLOVENSKU ZA VLÁDY KSČ 

 

Charakteristika vysokého školství na našem území se dá taktéž zanalyzovat pomocí 

„tvrdých“ statistických dat. Bude zajímavé porovnat výše zmíněné legislativní úpravy 

vysokého školství spolu s výsledky statistického šetření. Cílem této analýzy bylo zjistit, jak 

se jednotlivé politické etapy komunistického vývoje, jenž v sobě odráží jednotlivé 

legislativní úpravy, projevily na celkové charakteristice vysokého školství.  

 

Vezmeme-li v úvahu počet vysokých škol, které se nacházely na území českých zemí 

(Slovensko není v tuto chvíli do šetření zahrnuto), je zcela evidentní značný nárůst počtu 

škol po únoru 1948. Za takovýmto nárůstem stojí zavedení mnoho nových universit 

především pedagogického zaměření, ale také skutečnost, že řada fakult byla vedena jako 

                                                 
10 Tamtéž. 
11 Zákon č. 72/1990 Sb., ze dne 4. května 1990. 
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samostatné vysoké školy. Na grafu níže je znázorněn celkový počet vysokých škol a fakult 

na českém území od roku 1948 do roku 1990. 

 

Zdroj: vlastní úprava z dat ČSÚ 

 

Po prvotním nárůstu škol i fakult v padesátých letech se dá označit období až do roku 1989, 

co do množství, jako vcelku stabilní. Ani normalizace po roce 1968 nikterak výrazně do 

tohoto počtu nezasáhla. Nejvíce vysokých škol bylo funkčních mezi lety 1959 – 1963, kdy 

jich bylo v provozu 34. Nejméně jich pak bylo 23 převážně v sedmdesátých a osmdesátých 

letech. Tento fakt však nelze spojovat s jakoukoliv právní či politickou úpravou, nýbrž např. 

slučováním škol.12  

 

Jiné je to však s celkovým počtem studentů. Jejich množství bezprostředně po únorových 

událostech roku 1948 klesá, což je zřejmě zapříčiněno politickými čistkami a také obtížnou 

životní situací obyvatelstva poválečného Československa.13 Zatímco například ve školním 

roce 1948/49 navštěvovalo české vysoké školy téměř 49 tisíc studentů, ve školním roce 

                                                 
12 Například v roce 1961 zřízena a v roce 1974 zrušena Universita 17. listopadu byla z velké části převedena na FF UK 

nebo na VŠE v Praze.  
13 Jenom na Karlově univerzitě byla téměř čtvrtina studentů propuštěna po roce 1948. Ačkoliv politický aspekt prověrek 

nebyl komunistickou stranou propagován a oficiálně se psalo pouze o prověrkách studijních, které postihnou pouze 

„flákače, polovzdělance a zmetky“ a poctivých studentů se nijak nedotknou, tehdejší první tajemník KSČ Rudolf Slánský 

pronesl projev na zasedání ÚV KSŠ, kde se zaručoval o nové obsazení studentů vysokých škol: „Nemilosrdně vyčistíme 

střední a vysoké školy od reakčních studentů a postaráme se o to, aby převážná část studentů na středních i vysokých 

školách se rekrutovala z dělnických rodin“. Více viz. Referát Rudolfa Slánského na Zasedání pléna ÚV KSČ 17. 11. 1948; 

NA, f. KSČ – ÚV, Zasedání ÚV KSČ 1945–1962, sv. 5–6, a.j. 20, b. 2. 
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1951/52 to bylo jen 30 tisíc, což je téměř 39% pokles.14 V padesátých letech se počty 

studentů opět zvyšovaly díky zklidnění politického tlaku a zlepšující se životní úrovní rodin. 

Skokový byl nárůst na začátku šedesátých let, jelikož bylo otevřeno mnoho nových 

vysokých škol, především pedagogických institutů. Ve školním roce 1960/1961 byl přírůstek 

oproti předchozímu ročníku o přibližně devět tisíc, v následujícím ročníku poté o dalších 

jedenáct tisíc. Nárůst trval až do roku 1965, po němž se až do školního roku 1968/69 počet 

studentů ustálil a nedošlo již k výraznějším změnám. 

  

 

Zdroj: vlastní úprava z dat ČSÚ 

 

Zlomem v růstu počtu studentů byl vstup vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa 

a následná normalizace. V prvních třech školních letech normalizace počty studentů 

soustavně klesaly, z téměř 89 tisíc v roce 1968 na necelých 76 tisíc v roce 1973. Tento pokles 

lze jednoznačně přisoudit rozsáhlým normalizačním politickým čistkám. Ovšem již od 

školního roku 1973/1974 na vysokých školách studovalo 80 tisíc studentů a prudký nárůst 

celkového počtu studujících nadále narůstá. A to až do školního roku 1981/1982, kdy se 

počet ustálil na přibližně 120 tisíc studentů. Tento fakt je dán především velkým nárůstem 

populace mladých lidí od 18 do 23 let věku a nárůstem poměrného počtu studentů v této 

skupině obyvatel. Zatímco totiž v období let 1969 – 1971 tvořili vysokoškolští studenti jen 

necelých 6% z příslušné skupiny obyvatel (18 – 23 let), v roce 1981 to bylo již téměř 12%, 

                                                 
14 Mezi koncem druhé světové války a únorovým převratem v roce 1948 studovalo české vysoké školy téměř 47 tisíc 

studentů v roce 1946 a 52,5 tisíc v roce 1947. 
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což je takřka dvojnásobný nárůst.15 Do značné míry byl nárůst studentů způsoben i 

propracovaným sociálním programem Husákovy vlády, kdy vzrůstající sociální jistoty 

dávaly větší šanci pro vzdělávání se. Komunistická vláda taktéž vynakládala více prostředků 

na vědu, což se rovněž promítlo ve zvýšeném množství studujících.   

 

Výše zmíněný celkově zvyšující se počet studentů českých vysokých škol má i jiný důvod, 

jímž jsou zlepšující se podmínky postavení žen ve společnosti. Zcela signifikantní je totiž 

množství studujících žen absolutně i podílově na celkovém počtu studentů. Důvod 

takovéhoto nárůstu je především proklamace rovnoprávnosti žen komunistickým režimem, 

který vesměs kopíroval celosvětový trend ženské emancipace ve spolčenosti. Režim též 

podporoval zaměstnanost žen jak ve výrobě a zemědělství, tak ve vědeckých 

vysokoškolských institucích.16 Co se absolutního počtu týče, počet studujících žen se 

neustále zvyšoval. V roce 1948 jich bylo pouhých 11 tisíc, v roce 1968 již 24 tisíc a v roce 

1989 dokonce téměř 40 tisíc.  

 

 

Zdroj: vlastní úprava z dat ČSÚ 

 

                                                 
15 Více viz. Vysoké školství od roku 1968 do roku 1989; s. 1.; ČSÚ. 
16 Současně však měly ženy tradičně ztížené možnosti vykonávat vedoucí pozice především technických oborů nebo také 

měly například nižší možnosti obsazení vyšších politických postů. Taktéž byla jejich práce spojena s nižším ohodnocením 

a podřadnějším postavením na pracovištích ve srovnání s muži. Ženy byly spjaty především s oblastmi jako je medicína, 

farmacie, učitelství,  humanitní vědy a umělecké profese. 
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Ještě zajímavější je však vývoj v procentuálním vyjádření studujících žen na celkovém počtu 

studentů. V prvních letech komunistické vlády tvořily studentky v průměru 23% 

z celkových počtů studentů. Podíl žen se poté zvýšil postupně na téměř 27% v roce 1968, 

dále 30% v roce 1973. V roce 1989 to pak bylo téměř 45%.  

 

Zdroj: vlastní úprava z dat ČSÚ  * studující denního studia a čs. státní příslušnosti 

 

Dobovým moderním trendem vysokoškolského studia se stalo tzv. distanční studium neboli 

studium při zaměstnání.17 Následující graf znázorňuje, jak se vyvíjelo dálkové studium na 

                                                 
17 Studium souběžně při zaměstnání bylo zavedeno od školního roku 1952/1953 a mělo umožnit získání vyššího vzdělání 

pro již pracující občany. V padesátých letech se v mnohých případech tak stávalo kvůli politickému tlaku a vzdělání se 

tedy nemuselo zakládat na velké míře odbornosti. Jak moc se tato politizace studia projevila v dalších letech, je předmětem 

zkoumání v praktické části této diplomové práce. 
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českých vysokých školách. Jak je z grafu patrné, tento druh studia sílil do poloviny 

šedesátých let, poté začala obliba studia při zaměstnání klesat. Ačkoliv celkový počet 

dálkově studujících byl i poté poměrně vysoký, jejich procentuální podíl k celkovému počtu 

studentů klesal. Od roku 1969 poté stále markantněji.  

 

 

Zdroj: vlastní úprava z dat ČSÚ 

 

V souhrnu statistická data názorně ukazují, jak se české vysoké školství vyvíjelo a 

posouvalo. Celou periodu komunistického režimu provázelo zvyšující se množství vysokých 

škol a s tím souvisejících fakult, taktéž byl patrný velký nárůst počtu studentů studujících 

v denním studiu, ale také se zde objevil i nový fenomén distančního studia. Nejzásadněji 

však bylo patrné, jak v českém vysokoškolském systému narůstala role žen. Ženy byly 

nejprve v naprosté menšině, co se podílu k celkovému počtu studentů týče, postupně se však 

v tomto srovnání mužům takřka vyrovnaly.  Mezi události, které nejvíce ovlivnily počty škol 

či spíše počty studentů v českém školství, můžeme tedy řadit únorový nástup komunistů 

k moci spolu s následnými politickými represemi a normalizaci po roce 1968, po níž 

následovaly do té doby nevídané stranické čistky. V následné tabulce je souhrnně a podrobně 

znázorněn vývoj českého vysokého školství mezi lety 1948 až 1989. 
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Graf č. 5.: Počet studujících při zaměstnání na území českých krajů v 

letech 1948 - 1989
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Tabulka č.1.: Obecný přehled za vysoké školy na území českých krajů v letech 1948-

1989 

Školní rok Vysoké školy Fakulty 

Studenti 

celkem 

(muži + ženy) 

Studující 

ženy* 

Studující 

při 

zaměstnání 

1948/49 18 40 48 666 11 251 - 

1949/50 18 34 35 007 8 464 - 

1950/51 21 36 30 685 6 790 - 

1951/52 20 45 29 745 6 779 - 

1952/53 19 54 41 124 7 376 9 705 

1953/54 27 73 48 515 8 233 14 449 

1954/55 28 73 48 948 8 526 14 226 

1955/56 28 73 49 663 9 064 14 447 

1956/57 28 73 52 847 10 791 15 642 

1957/58 28 73 53 939 11 511 16 339 

1958/59 26 74 51 863 11 032 14 295 

1959/60 34 76 55 581 13 440 14 487 

1960/61 34 76 64 397 16 407 17 591 

1961/62 34 75 75 354 19 498 23 022 

1962/63 34 74 83 881 21 978 25 904 

1963/64 32 73 93 892 25 030 30 790 

1964/65 32 73 96 038 23 757 34 239 

1965/66 28 71 95 528 24 190 32 755 

1966/67 26 69 93 562 23 556 30 899 

1967/68 23 65 89 264 24 264 25 055 

1968/69 23 65 88 891 24 610 23 060 

1969/70 24 65 84 784 24 002 19 412 

1970/71 24 67 81 472 23 692 16 325 

1971/72 24 67 76 372 22 496 13 364 

1972/73 24 67 75 597 22 983 12 476 

1973/74 24 67 80 258 24 400 13 782 

1974/75 23 67 85 608 26 221 15 870 
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1975/76 23 65 92 362 28 553 18 220 

1976/77 23 65 101 705 31 846 21 674 

1977/78 23 67 109 200 34 166 24 314 

1978/79 23 68 111 619 34 694 25 454 

1979/80 23 68 116 141 36 811 26 280 

1980/81 23 68 119 850 38 954 25 979 

1981/82 23 68 120 914 40 897 24 083 

1982/83 23 68 119 352 41 663 21 954 

1983/84 23 68 114 529 40 622 19 746 

1985/86 23 68 109 273 37 810 18 648 

1989/90 23 69 112 980 39 575 20 836 

Zdroj: vlastní úprava z dat ČSÚ           *studentky denního studia a čs. státní 

příslušnosti 
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1. 2. HISTORIE VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 

 

Při úvahách o indoktrinaci vysokoškolské výuky komunistickou ideologií připadají jako 

první v úvahu univerzity, které vyučují humanitní obory, tedy filosofické fakulty, studia práv 

a dějin nebo také různá umělecky zaměřená studia. Z univerzit technického směru je pak 

politickou indoktrinací studia teoreticky nejblíže Vysoká škola ekonomická v Praze.18 

Prvním důvodem je fakt, že VŠE je ze všech univerzit technického směru relativně nejblíže 

humanitním oborům, druhý a podstatnější důvod se nacházel v samotné podstatě výuky 

VŠE, jímž je studium hospodářství a ekonomie. Výklad ekonomie, hospodářství a dějin 

ekonomického myšlení je stěžejní pro jakýkoliv autoritářský režim, jenž konkrétním 

ekonomickým systémem ospravedlňuje svoji politiku. Pro komunistický režim je pak 

marxistické pojetí ekonomie, vyznačující se absencí trhu a centrálním plánováním, jedním 

z hlavních pilířů ideologického zakotvení. Fungující hospodářství v praxi je pak možná 

nejdůležitější faktor pro udržení moci, jelikož každá materiální nedostatečnost vyvolává 

neustálou kritiku obyvatelstva a tedy potenciální občanské nepokoje.19 Nachází se zde tedy 

předpoklad značné ideologizace výuky na VŠE a to po celou periodu trvání komunistické 

nadvlády.  

 

1. 2. 1. POČÁTKY VZNIKU VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 

 

Specializovaná vysoká škola vyučující ekonomické vědy na českém území byla zřízena 

ihned po vzniku samostatného Československa v roce 1919, avšak pod tehdejším názvem 

Vysoká škola obchodní v Praze (VŠO). V roce 1929 se stala VŠO jednou z fakult Českého 

vysokého učení technického (ČVUT), čímž ji byl vtisknut statut univerzity technického 

směru. Na škole byla prodloužena doba studia ze tří let na čtyři a absolventi získávali kdysi 

stavovské označení inženýr, oficiálně zkráceně Ing.20 Později v roce 1934 byla Vysoké škole 

obchodní taktéž udána pravomoc udělovat doktorát z obchodních věd.21 V roce 1939 byla 

                                                 
18 Technický směr univerzity se zdá sporný, avšak spíše z dnešního úhlu pohledu, kdy ekonomické vědy vyučuje mnoho 

soukromých univerzit. Ty se však zaměřují převážně na teoretickou část ekonomie a matematická (technická) část je 

minoritní. Před rokem 1989 byla VŠE považována jako univerzita technického směru, což značí udělovaný titul Ing. nebo 

skutečnost, že až do roku 1945 byla VŠE součástí ČVUT.  
19 Komunisté relativní materiální stránkou věci, dotačními a sociálními programy v době normalizace v sedmdesátých a 

osmdesátých letech udrželi obyvatelstvo v jakési letargii uspokojení. Končícími osmdesátými léty se čím dál více 

projevovala ekonomická slabost socialistického Československa, což byl bezpochyby jedním z faktorů, které ovlivnily pád 

komunismu v roce 1989. 
20 Takto bylo v českém prostředí zavedeno chráněné stavovské označení císařským nařízením č. 130 ř. z. z roku 1917. 

Později potvrzeno výnosem ministerstva školství a národní osvěty v roce 1926. V roce 1953 komunistická vláda tituly 

zrušila jako buržoazní přežitek, aby se k titulování vrátilo zpět v roce 1966. 
21 RCDr. 
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VŠO, potažmo ČVUT uzavřeny nacistickou okupační mocí a činnost univerzit pak byla 

obnovena až po skončení druhé světové války v roce 1945.  

 

Po únoru 1948, kdy v Československu převzali moc komunisté, se výuka ekonomie stala 

politicky důležitým a v rámci KSČ velmi diskutovaným tématem. Marxisticko-leninská 

ideologie měla značný zájem o ekonomické vědy, jelikož požadovala zavedení modelu 

centrálně plánované ekonomiky podle vzoru Sovětského svazu, což s sebou neslo povinnost 

režimu vychovat nové marxistické ekonomy, národohospodáře, statistiky nebo manažery. O 

tom, že obor ekonomie byl pro komunistickou moc nesmírně důležitý, svědčí fakt, že tento 

obor prošel ještě výraznější proměnou než již tak proměněný všeobecný systém vysokého 

školství zmíněný v předchozí kapitole. Vedoucí činitelé KSČ dokonce zřídili zvláštní komisi 

pro reorganizaci hospodářských vysokých škol s cílem vygenerovat nové, straně loajální 

ekonomy: „Tato komise, při níž byla ustavena zvláštní pracovní skupina, má za úkol vyjít z 

potřeb výroby a zjistit požadavky na profil absolventů a podat návrhy na reorganizaci 

vysokých škol hospodářských.“22  

 

Ačkoliv ministerstvo školství měl ve své gesci komunistický ideolog Zdeněk Nejedlý, 

v oblasti ekonomických věd byl velmi zainteresován rovněž první tajemník KSČ Rudolf 

Slánský. Pod jeho vlivem poté vedení KSČ rozhodlo, že ekonomické vědy se budou 

primárně přednášet na nově založené Vysoké škole politických a hospodářských věd 

(VŠPHV).  Tato vysoká škola měla „vychovat nové hospodáře našich znárodněných podniků 

výrobních, obchodních a našich finančních ústavů a finanční služby“.23 V roce 1952 byly 

ovšem veškeré změny ve školství, které byly ustanoveny na základě politiky Rudolfa 

Slánského, komunistickým vedením negovány a v rámci nenávistné kampaně proti 

Slánskému označeny za tzv. „slánštinu“.24 Velmi kritizována byla tedy i krátce fungující 

VŠPHV: „Zásahy agentů Slánského bandy znemožňovaly pracovníkům ekonomických škol 

seznámit se důkladně s praxí sovětských škol.“25 Kromě všeobecné štvavé kampaně proti 

Slánskému byly však i objektivní důvody pro kritiku VŠPHV, jak přibližuje dlouholetý 

historik a pedagog působící na VŠE Prokop Závodský: „Již dva roky po založení VŠPHV 

začala převládat kritika nedávno prosazené koncepce vzdělávání ekonomických specialistů. 

                                                 
22 Zápis o II. řádné schůzi fakultní rady VŠVH, dne 9. února 1951, Archiv ČVUT v Praze. Fond VŠO/VŠVH, karton 01, 

1950–51. Zápisy ze schůzí fakultní rady, s. 3. 
23 ŠTOLL L.: O socialistickou inteligenci; 1949; s. 27. 
24 Rudolf Slánský byl odsouzen a popraven v roce 1953 v rámci tzv. Procesu s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa 

Slánského.  
25 SEDLÁK V.: Významná opatření ve výstavbě ekonomického školství; 1953; s. 184. 
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Byrokratické řízení národního hospodářství si žádalo tisíce „marxisticky vzdělaných 

ekonomů“, zatímco Hospodářská fakulta VŠPHV slibovala teprve r. 1953 první asi tři stovky 

absolventů a v dalších letech zhruba stejný počet. Navíc pouze dvouleté studium 

ekonomických předmětů po předchozím společném základu neumožňovalo studentům získat 

příliš důkladné ekonomické vzdělání, natož dostatečnou specializaci. V roce 1952 se 

dosavadní nevyhovující koncepce, za jejíhož viníka je označen R. Slánský, defi nitivně 

opouští.“26 

 

Od nového školního roku 1953 byla poté zřízena namísto hospodářské fakulty VŠPH Vysoká 

škola ekonomická v Praze. Její zřízení bylo oficiálně formulováno takto: „Marxisticky 

vzdělané ekonomy pro národní hospodářství připravovala hospodářská fakulta VŠPHV se 

studijními obory: plánování, finance, politická ekonomie, obchod, průmysl a doprava. 

Přitom nároky na kvalitu i počet socialistických ekonomických pracovníků s vysokoškolským 

vzděláním neustále vzrůstaly. Proto vzniká z hospodářské fakulty VŠPHV dne 1. záři 1953 

Vysoká škola ekonomická v Praze. Při jejím založení byly využity zkušenosti, učební plány i 

studijní a jiné materiály ze sovětských vysokých ekonomických škol.“27 VŠE byla zřízena 

s pěti fakultami – Všeobecně ekonomickou, Výrobně ekonomickou, Vnitřního obchodu, 

Financí a úvěru a Fakulty statistiky.28 

 

1. 2. 2. VŠE V ŠEDESÁTÝCH LETECH 

 

Po reorganizaci na konci padesátých let se VŠE nově sestávala pouze ze čtyř fakult – Fakulty 

politické ekonomie, Fakulty výrobně ekonomické, Fakulty obchodní a Institutu 

národohospodářského plánování.29 Pro šedesátá léta na VŠE pak byla příznačná diskuze o 

ekonomické reformě na základě opuštění tradičních komunistických ekonomických dogmat 

a přistoupení k úvahám o ekonomické reformě na základě modernizované výuky ekonomie. 

Těmto diskuzím do značné míry také nahrával již výše zmíněný nový vysokoškolský zákon 

z roku 1966. 

 

Např. na Fakultě obchodní se zásadně změnila koncepce publikační činnosti a výzkumu. 

                                                 
26 ZÁVODSKÝ P.: Přehled vývoje vysokoškolského vzdělávání ekonomů na území ČR do vzniku VŠE; 2003; s. 56. 
27 KOUDELA J.: Vysoká škola ekonomická v Praze 1919–1953–1989 nositelka Řádu práce; 1989; s. 12. 
28 Fakulta vnitřního obchodu byla později přejmenována na Fakultu vnitřního a zahraničního obchodu. 
29 Fakulta politické ekonomie vznikla sloučením Fakulty financí a úvěru, Fakulty statistiky a Fakulty všeobecně 

ekonomické. Fakulta obchodní vznikla z Fakulty vnitřního a zahraničního obchodu.  
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Těžiště se z problematiky státního rozpočtu a podnikových financí přeneslo do oblasti 

bankovního sektoru a mezinárodních financí. Rovněž se začala zkoumat konvertibilita 

československé měny nebo peněžní rovnováha československé ekonomiky. Zvláště 

problematika volné směnitelnosti koruny bylo do té doby téma zcela zapovězené. Změnilo 

se také dosavadní pojetí výuky podnikových financí, kdy se opouští odvětvový přístup a 

zkoumá se problematika dlouhodobého investičního a finančního rozhodování. Nově se 

vytvářejí finanční analýzy a vazby finančního řízení na hmotnou zainteresovanost podniků 

a jednotlivců. Nejdůležitější však v této době bylo, že se postupně začíná uplatňovat hlubší 

využívání složitějších matematicko-statistických a ekonomických metod ve finančních 

předmětech. V šedesátých letech se taktéž na VŠE velmi rozšířilo studium při zaměstnání, 

především pak na Fakultě řízení, respektive na Katedře podnikové ekonomie.  VŠE se díky 

tomuto druhu studia rozvíjí v rámci konzultačních středisek do celé republiky.30 Co se 

politických aktivit týče, mnozí studenti i učitelé se zúčastnili v menší či větší míře 

reformního procesu Pražského jara, v rámci něhož docházelo k rehabilitaci studentů 

vyloučených ze studií po roce 1948. 

 

Tak jako v celé československé společnosti kulminovaly veškeré změny týkající se 

modernizace výuky na VŠE šedesátých let v roce 1968. Právě kvůli aktivní angažovanosti 

mnohých představitelů VŠE na obrodném procesu bylo následné období normalizace na 

VŠE poměrně tvrdé.  Po rozsáhlých stranických prověrkách musela řada lektorů ze školy 

odejít, byl jim zastaven kariérní postup nebo nesměli vykonávat žádné vedoucí funkce. 

Rovněž se rázně redukuje počet konzultačních středisek určených pro studia dálkového typu.  

Po roce 1968 na VŠE převládal názor na nenásilný odpor studentů a kantorů proti sovětské 

okupaci, který vygradoval listopadovou stávkou studentů a emigrací mnohých lektorů či 

studentů. Co se týče organizace fakult na VŠE po roce 1968, změnila se jen velmi nepatrně 

– Fakulta výrobně ekonomická a Fakulta obchodní zůstaly nezměněné. Pouze Fakulta 

politické ekonomie byla přejmenována na Národohospodářskou fakultu a Institut 

národohospodářského plánování změnil název na Fakultu řízení. Tyto čtyři fakulty poté 

tvořily VŠE po celá sedmdesátá a osmdesátá léta.  

 

 

 

                                                 
30 Konzultační střediska vznikala v Brně, Českých Budějovicích, ve Zlíně (v té době Gottwaldov), Hradci Králové, Liberci, 

Olomouci, Ostravě, Plzni a Ústí nad Labem. 
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1. 2. 3. VŠE V SEDMDESÁTÝCH A OSMDESÁTÝCH LETECH 

 

Díky národohospodářskému potenciálu VŠE postihl nástup normalizace VŠE tvrději než 

většinu ostatních českých vysokých škol. Hned k 1. květnu 1970 byl založen Ústav 

marxismu-leninismu ÚV KSČ při VŠE jako základní teoretické pracoviště komunistické 

nomenklatury. Ústav se zabýval výzkumem rozvoje socialismu v ČSSR na základě 

marxistických dogmat a výzkumem dějin KSČ. S výzkumem dějin KSČ souviselo i dění na 

Národohospodářské fakultě VŠE, kde byla zrušena katedra hospodářských dějin. Místo 

rozvíjení moderní ekonomické teorie se tak vedení VŠE oficiálně vymezovalo vůči 

kapitalistickému ekonomickému revizionismu a studie autorů, kteří nebyli loajální 

komunistické straně, neměly šanci být zařazeny do studijní literatury ekonomie. Další jev, 

který se po nástupu normalizace na VŠE projevil, byla stagnace vědecké práce a mnohem 

větší orientace na pedagogickou činnost, která měla být doprovázena ideologicko-

politickým tlakem.31   

 

Ačkoliv byla normalizační politika na VŠE uplatňována velmi striktně, největší důraz byl 

kladen na personální obsazení spíše než na výuku samotnou. To, že výuka nerezignovala na 

hospodářskou odbornost, svědčí vyučované předměty. Výuka v sedmdesátých a 

osmdesátých letech totiž zahrnovala i specifické obory jako je např. sociologie řízení, práce 

a organizace nebo psychologie práce a řízení. Taktéž v rámci VŠE vzniklo mnoho nových 

učebnic, které rozvíjely teorie finančnictví a usilovaly o vymanění se z daného a omezeného 

okruhu poznatků tzv. socialistických financí.32  

Začátkem osmdesátých let se prvotní normalizační tlak začal zmírňovat, což se projevovalo 

zejména v obsahové náplni učebních plánů a ve vědeckém výzkumu, který se rozvíjel 

převážně v oblasti strategie. I když byl komunistický režim v této době relativně stabilní, na 

VŠE se rozvíjela spolupráce s praxí, kdy pro množství podniků byly prováděny 

kvalifikované expertizy v rámci tzv. vedlejší hospodářské činnosti. V rámci postgraduálních 

kurzů byli vzděláváni i zájemci z podniků i mimopodnikové sféry. Výzkum se zabýval 

moderní ekonomickou teorií a na VŠE se vyučovaly i takové moderní předměty jako 

                                                 
31 Důsledně byla např. vyžadována „politicko-výchovná“ činnost ročníkových učitelů mezi studenty na kolejích.  

Míra ideologicko-politického tlaku, který je tak často i v odborné literatuře zmiňován, je možné srovnat s orálním 

výzkumem v praktické části této práce.   
32 Např. publikace V. Novotného Finanční instituce, která odmítala chápání socialistických a kapitalistických financí jako 

diametrálně odlišných kategorií. Dále Úvěrová a měnová politka J. Petřivalského, Světové finance V. Bakuleho nebo 

Finance a finanční rozhodování průmyslových podniků J. Valacha. Odbornost výuky v době normalizace na VŠE bude 

zkoumána detailněji v praktické části práce. 
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ekonomika průmyslu, ekonomika zemědělství, ekonomika dopravy a spojů nebo ekonomika 

práce. V rámci těchto předmětů se začínají objevovat nové progresivní přístupy, jako jsou 

cvičení s využitím moderní výpočetní techniky. Dále se rozšiřuje výuka odborných 

předmětu, přednášejí se peněžní a kapitálové trhy, řízení měny a devizových kurzů, systémy 

motivací podniků na finančních výsledcích nebo optimální finanční rozhodování podniků. 

Tyto předměty vyučuje řada nových mladých učitelů, kteří snadněji vstřebávají moderní 

světové trendy ve finanční teorii a kteří využívají matematizaci ve finančnictví. Tito lektoři 

poté bez větších problémů překonali transformaci československé ekonomiky z centrálně 

direktivní na tržní. 

 

V roce 1989 se poté studenti VŠE a většina učitelů připojili ke studentské stávce a přispěli 

tak ke konci komunistické nadvlády v Československu. Po roce 1989 bylo na VŠE zavedeno 

mnoho reforem výrazně měnící profil celé VŠE.  
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2. METODOLOGICKÁ ČÁST 

 

2.1. METODOLOGIE VÝZKUMU 

 

V této části textu popíši metodologické zakotvení, které jsem použil pro výzkum v rámci 

praktické části práce. Detailně zde přiblížím techniku sběru dat, časové rozmezí tohoto sběru 

a jeho průběh. Samotné výsledky metodologie poté budou představeny v praktické části 

práce.  

 

V rámci tohoto výzkumu jsem použil metodu orálně historických rozhovorů, jejíž nedílnou 

součástí byly zdroje narativního vyprávění bývalých studentů pražských vysokých škol, 

konkrétně VŠE a ČVUT, kteří studovali před rokem 1989. Kromě studentů byl do výzkumu 

zařazen i jeden vysokoškolský kantor, shodou okolností taktéž bývalý student VŠE, který 

tak doplnil náhled na problematiku z jiné perspektivy.  Studie je opřena o analýzu a 

interpretaci rozhovorů s těmito narátory, kteří prostřednictvím životopisného vyprávění a 

dialogu s tazatelem přiblížili dojmy a pocity ze svého dřívějšího studia. Upřednostněna tedy 

byla metoda kvalitativní. V rámci sekundárních zdrojů a pomocných statistik jsem však také 

částečně využil metodu kvantitativní. Kvantitativní metoda byla pro výzkum využita i 

v rámci vyhledávání potenciálních narátorů tohoto orálně historického výzkumu. 

 

Pro výzkum jsem využil také širokou škálu pramenů povahy psaných dokumentů, jako jsou 

listiny úřední provenience, legislativní vyhlášky a nařízení, statistické ročenky, odborné 

vědecké příspěvky, monografie a osobní memoáry. V rámci archivních zdrojů jsem využil 

především archív Vysoké školy ekonomické, respektive archív Centra pro dějiny VŠE. Tyto 

psané zdroje posloužily pro teoretickou část práce, dále pro lepší pochopení tématu a 

v neposlední řadě pak pro lepší určení validity a reliability narativních zdrojů. V případech, 

kde to je možné, nechybí komparace psaných a ústních zdrojů.  

 

2.1.1. KVALITATIVNÍ ANALÝZA A METODA ORÁLNÍ HISTORIE 

 

Kvalitativní analýza, která jak výše zmíněno je pilířem tohoto výzkumu, se vyznačuje 

detailním a hlubokým zkoumáním menšího množství výzkumného vzorku. V případě této 

diplomové práce tak bylo zkoumáno několik málo narátorů, kterým se však dal velký prostor 

pro své životopisné vyprávění a vysvětlení svých prožitků, pohledů a perspektiv nejen na 
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zkoumanou tématiku. Tato kvalitativní analýza si nekladla za cíl statisticky porovnat 

subjekty mezi sebou, snaží se však porozumět náhledu subjektů na danou věc a přiblížit 

jejich význam v sociálním kontextu. V rámci rozhovorů s respondenty, resp. narátory, byly 

tedy upřednostňovány otevřené a méně strukturované otázky, kde měl pozorovaný subjekt 

široké pole působnosti ve sdělení pro něj podstatných informací.33 

 

Kvantitativní výzkum, který je v práci využit okrajově, se poté vyjadřuje velkým množstvím 

tzv. tvrdých dat a jeho výsledky lze vyjádřit číselně pomocí statistiky.34 Interpretace takto 

získaných výsledků je však velmi obtížná a tento typ výzkumu proto nemůže být stěžejní 

částí této diplomové práce.  

 

Ačkoliv tato práce nemá v úmyslu popisovat metodu orální historie, její klady ani její 

nedostatky, považuji přesto vhodné na tomto místě stručně vysvětlit, proč jsem zvolil právě 

tuto metodu. Pro toto vysvětlení použiju kritiky nejvíce zmiňovanou problematiku směru 

orální historie, tedy problematiku těžko ověřitelné pravdivosti narativního vyprávění.35   

 

2.1.2. PROBLEMATIKA PRAVDIVOSTI NARATIVNÍHO VYPRÁVĚNÍ 

 

Pravda a pravdivost je pojem, který je velmi obtížné přesněji definovat, jelikož se vyznačuje 

velkou mírou subjektivity. Obecná definice by se dala formulovat jako shoda tvrzení se 

skutečností. Jak ale přesně definovat skutečnost? Jedinci přeci můžou považovat některé 

události za skutečné, ačkoliv mohou být skutečné jen v jejich mysli. Nepopírají tím ale 

nikterak definici pravdy. Tvrzení se z jejich pohledu shodují s (jejich) skutečností a nedá se 

tak implicitně mluvit o neupřímnosti. Přesto bychom ale měli rozlišovat mezi takovýmto 

druhem neupřímnosti a neupřímnosti zcela záměrné, která popírá nějakou obecně známou 

událost nebo fyziologický fakt. Například pokud se jako historici ptáme, zda je dotazovaný 

narátor jedináček a respondent odpoví, že ano, a přitom má zcela evidentně několik 

sourozenců, je zřejmé, že záměrně nemluví pravdu. V jiných situacích ovšem může mít 

každý jednotlivý člověk odlišný náhled na určitou skutečnost, nelze tedy říci, že dotyčný 

nemá pravdu. Mohu zmínit jako příklad situaci, o které píše J. C. Kaufmann ve své 

                                                 
33 Více o kvalitativní analýze např. HENDL, Jan: Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace; Portál; 2012. 
34 Více o kvantitativní analýze např. PUNCH, F. Keith: Základy kvantitativního šetření: praktická příručka pro studenty; 

Portál; 2008. 
35 Více o metodě orální historie např. VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel; Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální 

historie; Karolinum; 2015. 
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monografii Chápající rozhovor,36 kdy se na přímořské pláži opaluje část žen obnažená od 

pasu nahoru, zatímco zbytek žen na této pláži je zahalená klasickými plavkami. Je pak 

pravdivé tvrzení, že dnešní móda určuje odložení horního dílu plavek? Pokud by takto byly 

dotázány ženy, které plavky nenosí, pak by jistě odpověděly, že takové tvrzení je pravdivé. 

Ovšem ženy, které se opalují zahalené, by toto tvrzní jistě vnímaly jako zcela nepravdivé. 

Podobná situace by nastala, pokud bychom se s tím samým tvrzením obrátili na 

nezúčastněné a tedy „objektivní“ ženy, či snad muže. Mladší generace žen by nejspíše 

odpověděla, že je dnes v módě odložení horního dílu plavek, tedy tvrzení je pravda. Starší a 

konzervativnější ženy by poté měly asi opačné stanovisko. Muži by pak jistě sdíleli názor 

s mladšími ženami. Další situace může nastat ve chvíli, kdy si lidé podvědomě konstruují 

svojí pravdu. Například pokud by student, který byl pro nedostatečné výsledky nedobrovolně 

odejit ze studia a který v nitru toto rozhodnutí těžce snášel, odpovídal zcela upřímně 

následovně: „já jsem neměl čas na školu, tak jsem se na ní vykašlal, stejně mě to nebavilo“, 

jednalo by se o konstruování vlastní pravdy, kterou by si podvědomě obhajoval ukončení 

studií.   

 

Dá se tedy říci, že lidé vědomě lžou jen za jistých okolností, jako tomu bylo u příkladu 

dotazu ohledně sourozenců. Jindy lidé vyjadřují jen svoji pravdu, která je v očích jiných 

chápána jako nepravda, jak tomu bylo u příkladu z přímořské pláže. V jiných situacích lidé 

jen upravují nebo zkreslují určité události, mohou tedy pravdu formovat čí deformovat. 

Pokud pravdu formují, přidávají si určité dodatky k jím prožitým událostem. Pokud 

deformují, některé okamžiky naopak zamlčují či vytěsňují. Také tyto případy ovšem nelze 

vždy zcela explicitně nazývat jako úmyslné neupřímnosti. Jedinec takto může jednat 

podvědomě, přičemž svému tvrzení upřímně věří. Jde tedy o jeho pravdu, kterou si ve své 

mysli vykonstruoval a která dává smysl jen jemu samotnému. 

 

Možná nejdůležitější otázka je, jak s pravdivým či nepravdivým tvrzením vůbec naložit. Je 

za každých okolností požadováno pravdivé tvrzení nebo je pro historika z jistého úhlu 

pohledu výhodnější tvrzení, které není pravdivé? 

Pro ilustraci této otázky vezmeme v potaz tento rozhovor, který je zmíněn o pár řádků výše: 

„Byl jsem jedináček, na základku jsem docházel do Suchdola“. Předpokládejme, že si tazatel 

tuto výpověď ověřil a že nic nenasvědčovalo, že by toto tvrzení nebylo pravdivé. Dozvěděli 

                                                 
36 KAUFMANN, Jean-Claude: Chápající rozhovor; s. 74-75. 



 

25 

 

jsme se tedy, že narátor byl jedináček a že chodil na základní školu do Suchdola, nic více 

nám toto sdělení neříká. V zásadě tedy nic překotně důležitého, pokud bereme v potaz, 

že kontext celého rozhovoru se věnuje širší problematice než jen rodinnému zázemí narátora 

a jeho školní docházky. Nyní se podívejme, jak by se situace změnila, pokud by si 

výzkumník tvrzení narátora ověřil a zjistil, že tato tvrzení jsou nepravdivá. Dozvěděli 

bychom se, že narátor dosud má sourozence a že základní školu v Praze Suchdole nikdy 

nenavštěvoval. Z takovéhoto tvrzení by se historik, na rozdíl od pravdivého tvrzení, 

dozvěděl mnoho důležitých faktů. Tím hlavním poznatkem by bylo, že narátor z určitého 

důvodu nemluví pravdu. Nyní může badatel v průběhu dialogu s narátorem zkoumat, zda 

byl neupřímný vědomě nebo zda může být nepravdivá výpověď pouze konstruktem jeho 

pravdy, či selektivně vymazána z jeho mysli. V každém případě zde nastává otázka, proč tak 

narátor činí. Za touto výpovědí může neupřímnost, psychologické hledisko, zhoršená paměť 

nebo některé jiné aspekty.  

 

Nastává zde tedy určitá ironie, jelikož neupřímnost v odpovědích narátora přináší badateli 

paradoxně více námětů a informací, než upřímná pravdivá odpověď. Výzkumník tak má 

moznost více pochopit životní příběh narátora. A právě to je to, co od narátora potřebuje 

orální historik zjistit - jeho životní příběh.37  

 

Výše zmíněný příklad z přímořské pláže, kde byly ženy dotázány na vnímání současné 

módy, zase názorně ukazuje nutnost historika brát v úvahu ve svých výzkumech celý kontext 

nastalé situace a smysl odpovědí. Dostáváme se tedy k jedné z hlavních výhod směru orální 

historie, tedy subjektivní pojetí by nemělo být bráno jako nevýhoda, ale jako silná stránka, 

která v mnohém obohacuje klasický historiografický styl založený na výzkumu pouze 

psaných „objektivní“ zdrojů. Badatel by tedy neměl zkoumat pouze objektivní a známá 

fakta, ale okolnosti vzniku určité, z hlediska narátora, pravdivé výpovědi. To nejdůležitější, 

co lze získat z narativního vyprávění, je právě osobní pohled narátora na dané téma. Jinými 

slovy ne, co narátor udělal, ale proč onu věc udělal, co tomu předcházelo a co měl v úmyslu 

udělat.38 Orální historie v jistém smyslu tedy nezkoumá události jako takové, ale spíše osoby, 

které o těchto událostech vypovídají.   

 

Proto zde nastává i otázka, zda vůbec fakta ověřovat. Převážně humanističtí badatelé 

                                                 
37 Více např. PORTELLI, Alessandro; What makes oral history different; s. 63-74. 
38 Tamtéž 
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považují analytické ověřování fakt a využívání kvantitativních metod, jako znevažování a 

zkreslování autentičnosti výpovědí narátorů a jejich pohledu na určitou problematiku.39 

Přesto je dle mého názoru vhodné důkladně se předem připravit na rozhovor a po prvním 

rozhovoru porovnat některá zásadní témata s jinými zdroji. Jedině tak může badatel 

eliminovat neúplnost některých výpovědí, které nemají přímou souvislost se záměrným 

manipulováním ze strany narátora, ale které jsou dílem již zmíněné zhoršující se paměti. Při 

upozornění pak může narátor být také vděčný za připomenutí určité události. Toto 

upozornění by ovšem mělo být ze strany tazatele podáno citlivým způsobem. Pokud se 

výzkumníkovi při tomto ověření podaří odhalit záměrnou neupřímnost, naskytne se mu 

možnost k pochopení postojů narátora, popřípadě mu tyto neupřímnosti pomohou dále 

určovat směr svého výzkumu. 

 

Výše jsem zmínil vlastnost, která se v orální historii vyskytuje v hojné míře a v které klasičtí 

historikové, opírající se o písemné zdroje, spatřují zásadní úskalí – v míře pravdivosti 

ústního sdělení či biografické monografii. V orální historii a v této konkrétní diplomové 

práci však o pravdu v první řadě nejde. Jde spíše o porozumění vyprávěného příběhu v rámci 

dobového kontextu a kontextu celkové situace vypravěče. 
  

                                                 
39 KUSÁ, Zuzana: Problém pravdivosti informacii v životopisných  rozpravaniach; s. 17-20. 
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2.2. PRAKTICKÉ VYUŽITÍ MEDOTY ORÁLNÍ HISTORIE V RÁMCI VÝZKUMU ZPŮSOBU 

VYSOKOŠKOLSÉHO STUDIA PŘED ROKEM 1989 

 

V následující části graficky znázorním časovou osu a popíši průběh tohoto orálně 

historického projektu. Takovéto znázornění pokládám za důležité, jelikož 

z metodologického hlediska orálně historický výzkum nutně musí mít své určité fáze, které 

na sebe navazují a jejichž návaznost vede ke konečné interpretaci zkoumaného jevu.  

 

2.2.1. POSTUP PRAKTICKÉ ČÁSTI VÝZKUMU 

 

Tento výzkum se skládal z několika na sebe navazujících částí, které vedly až ke konečnému 

výsledku v podobě zodpovězení otázky, zda v normalizačním systému vysokého školství, 

respektive VŠE, převládala komunistickou ideologií ovlivněná výuka, či nikoliv. První krok 

výzkumu spočíval ve správném výběru subjektů výzkumu. Po výběru následoval krok 

oslovení těchto potenciálních narátorů a obeznámení je se samotným výzkumem. Podle 

původních předpokladů, které se zcela vyplnily, měla být tato část výzkumu nejobtížnější. 

Mnozí oslovení buďto nereagovali, či se odmítali z různých důvodů výzkumu zúčastnit. 

Pakliže však narátor byl ochoten spolupracovat, následoval ještě podrobnější popis celého 

projektu a konkrétní organizace konání rozhovorů. Po uskutečnění vlastního rozhovoru 

přišlo na řadu vyhotovení všech administrativních náležitostí, jako jsou přepisy, protokoly o 

rozhovoru, podpisy smluv s narátory o souhlasu s poskytnutím osobních údajů a konečně, 

následná interpretace sepsaná na základě získaných informací z rozhovorů. Celý tento 

proces je graficky znázorněn zde, níže pak následují podrobný popis všech výše zmíněných 

kroků. 

 

Obrázek č. 1.: Postup praktické části výzkumu 
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2.2.2. VÝBĚR A OSLOVENÍ NARÁTORŮ 

 

Při použití kvalitativní metody orální historie je pro konečný výsledek stěžejní otázka sběru 

dat. V tomto případě byl tedy klíčový správný výběr narátorů, kteří byli osloveni a požádáni 

o spolupráci v rámci výzkumu. Narátoři byli proto vybíráni výhradně z řad bývalých 

studentů pražských vysokých škol, převážně pak VŠE, či z řad bývalých kantorů, kteří 

ovšem na univerzitních půdách působí dodnes. V ideálním případě se ve výběru měli objevit 

studenti, kteří působili na škole v sedmdesátých a osmdesátých letech, případně také v letech 

šedesátých. U pedagogů toto hledisko nebylo rozhodující, jelikož mnohdy perioda jejich 

působení na škole trvala od sedmdesátých let až dodnes. 

Premisa pro výběr narátorů byla mít vzorek respondentů složený z bývalých 

vysokoškolských studentů, či kantorů, kteří studovali na VŠE v různých časových úsecích 

před rokem 1989. Pro srovnání vysokoškolského studia obecně byli osloveni i narátoři 

z jiných vysokých škol. Záměrně pak byli osloveni jen studenti techničtějších oborů, jelikož 

humanitní obory měly obecně větší pozornost, co se týče normalizační ideologizace studia. 

Podařilo se tak kromě bývalých studentů z VŠE oslovit i jednoho studenta Strojní 

fakulty ČVUT.  Tento narátor, bývalý student ČVUT byl vybrán dle principu rodinného okolí 

badatele, přičemž byla využita též metoda tzn. snowball samplingu. 40 Pro výběr narátorů 

z řad VŠE posloužila celoškolská interní studentská databáze VŠE, která mimo jiné obsahuje 

důležité informace o období působení studenů na univerzitě. Jelikož výběr narátorů v tomto 

případě spoluzaštiťovala VŠE, není zde jakékoliv podezření na zneužití osobních 

kontaktních údajů.41 Pedagogové poté byli vybíráni dle kritéria jejich pedagogické 

dlouhověkosti a ochoty spolupracovat. 

 

Samotné oslovení narátorů proběhlo formou rozeslání dopisu, respektive e-mailu, ve kterém 

byly obsaženy veškeré důležité informace týkající se výzkumného projektu, stejně jako 

vysvětlení, proč právě tito narátoři byli vybráni.42 Je též nutné zmínit, že v rámci oslovení 

potenciálních narátorů z řad VŠE vedení Národohospodářské fakulty VŠE s tímto postupem 

                                                 
40 Metoda, kdy narátoři předají badateli kontakt na jiné potencionální narátory např. z okruhu svých známých 

spolupracovníků a ti poté zase na své kolegy, čímž se rozsah a množství narátorů neustále na sebe nabaluje.   
41 Z této databáze pak byli náhodně vybráni studenti dle mnou požadovaných kritérií, tedy studující v šedesátých, 

sedmdesátých a osmdesátých letech. V rámci etických pravidel a zákonných postupů mi nemohlo být umožněno do této 

databáze nahlédnout a tak oslovení probíhalo prostřednictvím VŠE, které bývalým studentům zaslalo mnou sepsaný dopis 

o prosbu k přijetí účasti na tomto výzkumu. Toto obeslání potenciálních narátorů probíhalo ve dvou vlnách, přičemž z první 

vlny vyjádřili souhlas původně tři studenti, ve druhé pak další dva. S narátory jsem poté již komunikoval samostatně, bez 

jakékoliv účasti VŠE.  
42 Dopis viz. příloha č. 1. 
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souhlasilo a k projektu přistoupilo vstřícně.43 Tento postoj je pro projekt velmi důležitý nejen 

z pohledu sdílení informací, ale také z etického pohledu. Tímto způsobem bylo osloveno 

takřka pět desítek bývalých studentů či kantorů. 

 

2.2.3. NARÁTOŘI 

 

Ačkoliv osloveno bylo poměrně velké množství potenciálních narátorů, pozitivní odpověď 

a ochotu účastnit se výzkumu projevil jen zlomek z oslovených. Jelikož se však tento text 

opírá o kvalitativní analýzu, nelze na nízký počet narátorů nahlížet jako na prvek, který by 

tento výzkum znemožnil nebo zásadněji ovlivnil.   

 

Konečný výčet narátorů podílejících se na výzkumu tak byl celkem pět, z nichž čtyři 

studovali na VŠE a jeden ČVUT. Studenti VŠE zastupovali různé fakulty, přičemž jeden 

student vystupuje v tomto výzkumu i jako pedagog, jelikož na VŠE působí nepřetržitě od 

svých studentských let až dodnes. Níže jmenný je seznam všech narátorů včetně jejich 

vysokoškolské působnosti a rozmezí jejich studia  

 

Tabulka č. 2.: Přehled narátorů zúčastněných výzkumu vysokoškolského studia před 

rokem 1989 

Jméno Student / Pedagog Název vysoké školy Rozmezí 

působení na VŠ 

Josef Doležal Student ČVUT – Fakulta strojní 1963 - 1968 

Jiří Dvořáček Student / Pedagog 
VŠE – Fakulta 

podnikohospodářská 

1967 – 1972 

(student) 

1972 – dosud 

(pedagog) 

Jana 

Přikrylová 
Student / Pedagog VŠE – Fakulta obchodní 1970 – 1975 

                                                 
43 Vedení Katedry hospodářských dějin NF VŠE nicméně nemělo zájem projekt spoluzaštitovat, jelikož poukazovalo na 

malý počet reprezentativního vzorku narátorů. Z pohledu KHD se jeví vhodnější kvantitativní analýza opírající se o ověřená 

statistická data. Nicméně průběhu výzkumu nikterak nebránila, naopak umožnila spoluoslovení narátorů a téměř 

neomezený přístup do archivu VŠE. 
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Dan Doan Student 
VŠE – Fakulta výrobně 

ekonomická 
1981 - 1985 

Markéta 

Maršálková 
Student VŠE – Fakulta statistiky 1983 - 1987 

 

 

Josef Doležal studoval mezi lety 1963 – 1968 na pražském ČVUT, Fakultě strojní, oboru 

Motorová vozidla. Vyprávění tohoto narátora je zajímavé z vícero důvodů. V první řadě se 

jedná o narátora, který nikdy nestudoval na VŠE, a tudíž může do této studie přinést srovnání 

s jinou univerzitou vyloženě technického směru. Další, neméně zajímavá, je skutečnost, že 

narátor končil svá studia v roce 1968, v období končícího Pražského jara. Závěrečnou 

obhajobu diplomové práce a státnice dokonce absolvoval ve dnech, kdy Československo 

bylo obsazeno vojsky Varšavské smlouvy. V neposlední řadě narátor vycestoval na konci 

osmdesátých let, nezvykle bez stranické přislušnosti, v rámci dlouhodobého pracovního 

výjezdu do Velké Británie. Taktéž Josef Doležal byl zaměstnán po celou svoji profesní 

kariéru v oboru svého studia – v automobilovém průmyslu. 

 

Profesor Jiří Dvořáček spojil celý svůj profesní život s VŠE. Své angažmá na VŠE započal 

již v šedesátých letech, kdy na škole začal svá ekonomická studia. V roce 1972 dokončil 

inženýrské studium na Fakultě podnikohospodářské. Postupně se poté stává Kandidátem věd 

(1980), je jmenován docentem (1983) a v roce 1998 habilitován. Profesorem se pak stane 

v roce 2004. Narativní vyprávění Josefa Dvořáčka je unikátní v tom smyslu, že znázorňuje 

pohled na VŠE jak z pozice studenta, tak z pozice vyučujícího pedagoga. Navíc narátor svým 

působením na VŠE pokrývá velmi dlouhé časové období od konce šedesátých let až přes 

listopad 1989 a poté až do současnosti. Netřeba dodávat, že Jiří Dvořáček se taktéž věnuje 

celý život oboru svého studia – ekonomické vědě. 

 

Docentka Jana Přikrylová na VŠE, tehdy fakultě obchodní, studovala od roku 1970 a svá 

studia na oboru zahraničního obchodu úspěšně dokončila v roce 1975. Hned následující rok 

nastoupila na Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, kde až do roku 1984 vykonávala 

funkci odborné asistentky. V roce 1985 zde úspěšně získala doktorát. Paní docentka začala 

svá studia na univerzitě v roce 1970, tedy v době, kdy se režim v Československu díky 

normalizaci markantně utužoval. Narativ paní Přikrylové je tak nanejvýše autentický, což 

ještě více dokresluje skutečnost, že tato narátorka později, v již porevoluční době, na škole 
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sama vyučovala. Toto narativní vyprávění je také cenné z pohledu vystudovaného oboru 

mezinárodního obchodu, který skýtal jistá specifika oproti jiným oborům na VŠE.    

 

Dan Doan působil na VŠE od roku 1981 do roku 1985. Pan Doan je vietnamské národnosti, 

do Československa odcestoval v rámci zahraničního studijního pobytu organizovaném 

ministerstvem školství Československa a Vietnamu. Díky mezinárodnímu programu 

vědecké spolupráce socialistických států bylo umožněno hrstce nejlepších studentů 

z vietnamských středních škol, kteří taktéž splnili, k výjezdu určené všeobecné přijímací 

zkoušky, vycestovat do zahraničí, v tomto případě do Československa. Pan Doan měl na 

výběr ze studia na vícero československých univerzitách, přičemž si vybral VŠE. Fakultu si 

však již vybírat nemohl, byl přiřazen na druhou fakultu – výrobně ekonomickou. První rok 

po dokončení střední školy a po úspěšném absolvování všeobecných přijímacích zkoušek 

byl spolu s ostatními studenty programu zařazen do přípravných kurzů, kde se intenzivně 

věnoval studiím českého jazyka. Další rok se pak tito studenti připravovali k studiu přímo 

v Československu. Po studiích na VŠE se narátor vrátil zpět do své vlasti. Do 

Československa se opět vrátil krátce před revolucí coby tlumočník a zůstal zde dodnes.  Dnes 

je pan Doan zaměstnancem ve společnosti zajišťující letenky a zájezdy do Vietnamu. Právě 

díky zahraniční národnosti a výše zmíněným zkušenostem je přínos tohoto narátora tak 

cenný. Ještě cennější se stává, přihlédneme-li k faktu, že narátor pochází ze zcela jiné kultury 

a může tak přinést netradiční pohled na studium v Československu, respektive VŠE.  

 

Markéta Maršálková studovala na VŠE v druhé polovině osmdesátých let, čímž vystihuje 

období těsně předcházejícím pádu komunismu v Československu. Právě kvůli tomuto faktu 

je narativní vyprávění paní Maršálkové tolik přínosné. Narátorka studovala na VŠE Fakultu 

statistiky, obor Ekonomická statistika, mezi lety 1983 – 1987. Studium na Vysoké škole 

ekonomické bylo narátorce víceméně předurčeno, jelikož otec i matka se řadí mezi její 

úspěšné absolventy. Na VŠE se narátorka seznámila se svým současným manželem a rovněž 

dcera paní Maršálkové v současnosti školu navštěvuje. Díky této pozoruhodné náklonnosti 

rodiny paní Maršálkové vůči VŠE může narátorka velmi dobře porovnávat formy studia 

v různých časových úsecích. Dnes je narátorka zaměstnána v bankovním sektoru a své 

znalosti nabyté studiem ekonomie na VŠE dodnes plně využívá.   
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2.2.4. VLASTNÍ VEDENÍ ROZHOVORŮ 

 

Po kladném stanovisku výše zmíněných narátorů jsem přistoupil k organizování vlastního 

rozhovoru. Nejprve byly narátorům zaslány podrobnější informace týkající se projektu a 

samotných rozhovorů. Poté byl narátorům rozeslán seznam okruhu otázek, na které by se 

rozhovor měl zaměřovat. Následně proběhl rozhovor, po kterém následoval doslovný přepis, 

analýza a poté výsledná interpretace. Těmto fázím projektu se budu podrobněji věnovat 

v následující části textu.  

 

Vlastní orálně historické rozhovory s narátory se měly ideálně skládat z dvou rozhovorů, 

mezi kterými by neměl být odstup větší tří týdnů. První rozhovor plnil seznamovací funkci, 

kde narátoři byli nejprve požádáni o životopisné vyprávění. Otázky zde byly kladeny 

otevřenou formou, byly směřovány k dětství, rodině a na témata zdánlivě méně související 

s hlavní výzkumnou otázkou. Narátorovi byl ponechán dostatečný prostor k tomu vybrat si, 

které životní zkušenosti jsou pro něho osobně důležité. Až poté byly otázky více směřovány, 

avšak zeširoka, k výzkumné otázce. Od úvodního rozhovoru jsem si sliboval větší přiblížení 

se k narátorovi a vytvoření si vhodného prostoru k druhému, již více strukturovanému, 

rozhovoru. Druhý rozhovor plynně navazoval na předchozí, byl ovšem mnohem více 

strukturovaný, s větším zapojením tazatele. Zaobíral se případnými nepřesnostmi 

plynoucích z prvního rozhovoru a byl zaměřen převážně na předmět výzkumu, tedy samotné 

období studia na vysoké škole.   

 

Co se týče prostředí rozhovoru, byl kladen důraz na klidné prostředí, ideálně pak domov 

narátora nebo domov tazatele. Všechny rozhovory jsem realizoval v Praze a byly natáčeny 

na audio diktafón, následně byl vypracován protokol o rozhovoru, narátorovi byl předán 

písemný souhlas se zpracováním osobních údajů k podpisu a konečně byl vytvořen doslovný 

přepis rozhovoru. Přepis byl poté kvůli lepší orientaci indexován.  

 

Faktické rozhovory se odehrály dle výše zmíněného postupu, avšak ve všech se vyskytly 

drobné nuance oproti výše popsanému ideálnímu scénáři. Část narátorů například nebyla 

ochotna přistoupit k druhému rozhovoru, ať už z časového hlediska nebo díky vyčerpání 

tématu v rámci prvního rozhovoru. Prostředí rozhovoru taktéž ne vždy odpovídalo klidnému 

prostředí, jen v jednom případě nastal ideální scénář vést rozhovor v bytě narátora či tazatele. 

Tento fakt jednoznačně přikládám nedůvěře narátorů, zvláště narátorky byly velmi opatrní a 
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vyžadovali mnoho informací jak o projektu, tak o tazatelovi. Většina rozhovorů tak byla 

vedena v pracovnách narátorů za zavřenými dveřmi, kam ovšem čas od času někdo vstoupil. 

Jeden z rozhovorů byl veden v restauraci, avšak v době, kdy se v ní nevyskytovalo mnoho 

hostů. Lze tak konstatovat, že prostředí nikterak nenarušilo žádný z rozhovorů výraznějším 

způsobem. Taktéž v žádném rozhovoru nebyly problémy s technikou či odmítnutím narátora 

podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů, ačkoliv právě v tomto podpisu jsem 

spatřoval největší obavy.44 

 

2.2.5. ANALÝZA, INTERPRETACE 

 

V praktické části projektu pak byla vypracována analýza provedených orálně historických 

rozhovorů, komparace informací získaných z rozhovorů s jinými zdroji a konečně výsledná 

vlastní interpretace získaných poznatků.  

 

Jelikož se z větší části jednalo o výzkum kvalitativního charakteru, v práci převládá 

hloubková obsahová analýza sdělení. V návaznosti na orální životopisné vyprávění jsem se 

také pokusil o analýzu psychologickou, analýzu nonverbálních gest narátorů a analýzu 

prostředí, ve kterém se rozhovor konal.45 Jako doplnění tématu a také k ověření faktů 

získaných z narativních příběhů jsou využity také písemné zdroje.  

 

Výsledná interpretace je nedílnou součástí práce a vychází z provedených analýz. Tato 

interpretace poté napoví, zdali a popřípadě jak moc, se tehdejší studium lišilo od toho 

současného. Zda byla výuka pojata jako ryze ideologická nebo se v ní nacházely prvky 

nestranné, tzv. pozitivní ekonomie.  

 

2.2.6. ETICKÉ OTÁZKY 

 

Tento výzkum byl veden plně v duchu etických kodexů IOHA46, stejně tak jako probíhal 

v souladu se závazným právním zakotvením platícím na území České republiky. Oslovení 

narátoři, kteří se výzkumu zúčastnili, obdrželi k podpisu smlouvu o poskytnutí rozhovoru a 

                                                 
44 Detailní popis průběhu jednotlivých rozhovorů je k nahlédnutí v protokolech o rozhovoru, které byly vyhotoveny ke 

každému uskutečněnému rozhovoru. 
45 Psychologická analýza a analýza prostředí je k nahlédnutí v jednotlivých protokolech z rozhovorů. 
46 International Oral History Asociation 
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souhlas s poskytnutím osobních údajů podle platného zákona 101/2000 Sb..47 Tím, že tento 

dokument podepsali, narátoři souhlasili se zveřejněním svých výpovědí v rámci této 

diplomové práce.  Narátoři taktéž byli předem detailně obeznámeni s průběhem, cílem, 

významem a důvodem vzniku výzkumu, mírou jejich zapojení, časovou náročností a 

průběhem rozhovoru. Též byli obeznámeni s možností ukončit spolupráci v jakékoliv fázi 

projektu nebo s případnou anonymizací jejich výpovědí. V tomto výzkumu chybí jakékoliv 

zatajování faktů, sdělování nepravd či polopravd, nucení narátorů do výpovědí či využívání 

asymetričnosti informací mezi narátorem a tazatelem. Narátoři měli možnost obdržet přepis 

rozhovoru, text diplomové práce, internetový odkaz na náhled diplomové práce ze 

souborného katalogu knihovny UK nebo kopii nahrávací pásky. V rámci přepisu rozhovoru 

měli narátoři též možnost korigovat své výpovědi.48     

 

Veškeré etické normy a základy slušného chování jsem uplatňoval i vůči VŠE, která 

k výzkumu přispěla především možností získání seznamu potenciálních narátorů, tedy 

bývalých studentů a pedagogů. Taktéž je potřeba poděkovat VŠE za možnost nahlížení do 

univerzitního interního archívu, vstřícnost pedagogů a především angažovanosti tajemníka 

Centra pro dějiny VŠE. V rámci spolupráce s VŠE byly univerzitě nabídnuty kopie 

veškerých pořízených dokumentů z orálně historických rozhovorů (přepisy, protokoly, 

nahrávky) tak, aby VŠE mohla dokumenty uschovat v archívu k nahlédnutí nebo 

k možnému použití v rámci vlastního výzkumu. 
  

                                                 
47 Zákon č. 101/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000. 
48 Žádný z výše uvedených narátorů však tohoto práva nevyužil. Vesměs všem narátorům postačilo představení projektu 

diplomové práce. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1.  OSOBNÍ REFLEXE PRŮBĚHU STUDIA NA VŠE Z POHLEDU PAMĚTNÍKŮ 

 

K zodpovězení základní otázky, jak moc byla výuka na VŠE v průběhu normalizace 

ovlivněna komunistickou ideologií, je třeba zapojit pamětníky studia na VŠE i její tehdejší 

lektory. V následující části se pokusím pomocí narativních vyprávění těchto pamětníků 

kvalitativně zanalyzovat sedmdesátá a osmdesátá léta na VŠE, tedy období od nejtužší 

posrpnové normalizace až po konec osmdesátých let spojených se zánikem komunistického 

režimu v Československu. 

 

Ačkoliv budu hodnotit převážně stěžejní otázku, zda a jak bylo vysoké školství ovlivněno 

komunistickou ideologií, v některých případech též nahlédnu, v rámci narativního 

vyprávění, na širší okolnosti celého kontextu, jelikož považuji za důležité pochopit obšírněji 

životy a životní postoje konkrétních narátorů. Právě původ, výchova, rodinné prostředí, 

vzdělání rodičů a jiné okolnosti mohly formovat pohled těchto narátorů na svá 

vysokoškolská studia. Je např. pochopitelné, že jinak by případnou komunistickou doktrínu 

na vysoké škole vnímali studenti, kteří byli od útlého dětství přesvědčováni, že je 

komunistická ideologie jediná správná a jinak by ji vnímali ti, kteří byli vychováni 

v naprosté opozici levicového smýšlení. Náhled na celkový život a následnou kariéru po 

roce 1989 je pak důležitý z pohledu otázky selektivní paměti. Po roce 1989 úspěšní narátoři 

mohou mít zcela jiný pohled na svá studia, nežli narátoři, kterým se po roce 1989 kariérní 

růst zbrzdil či úplně zastavil. Úplně jinak by pak prostředí na vysokých školách mohli vnímat 

studenti, kteří byli jakýmkoliv způsobem stíháni za své politické přesvědčení, či politické 

přesvědčení svých rodičů. Dalším důležitým aspektem pak může být důvod, proč si daný 

narátor vybral právě jím studovanou školu. Aspektů, proč je nutné podrobit narátory 

životopisnému rozhovoru je však mnohem více a právě proto byla v tomto výzkumu tolik 

upřednostněna metoda kvalitativního šetření s malým množstvím narátorů před kvantitativní 

metodou, čítající velké množství respondentů.  
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3.1.1. SEDMDESÁTÁ LÉTA NA VŠE Z POHLEDU STUDENTŮ 

 

Jak již bylo zmíněno, nástup normalizace na začátku sedmdesátých let, spojený s hlubší 

kontrolou školství stranickým aparátem, se na VŠE promítl patrně tvrději, než tomu bylo na 

jiných univerzitách. Důvod lze hledat především v nutnosti systémové výchovy ekonomů, 

jelikož právě oni vždy byli důležití pro praktické uplatnění národohospodářské politiky státu. 

Personální obsazení pedagogického sboru na VŠE tak mělo být modifikováno ve prospěch 

loajálně smýšlejících pedagogů vůči normalizační ideologii a výuka se měla posunout opět 

více směrem k socialistickému modelu plánování. Školství mělo být přizpůsobeno novému 

zákonu o vysokých školách z roku 1969, který měl jednoznačný cíl centralizace českého 

vysokého školství a posílení osobních pravomocí ministra školství. V praxi ovšem veškerá 

tato opatření namířená na urychlenou výměnu personálního obsazení univerzit, na 

přednášenou látku a v podstatě také přímo na studenty, neměla, alespoň co se VŠE týče, až 

tak zásadní dopady, jak by se mohlo na první pohled zdát.  

 

Pokud vezmeme v potaz personální obsazení na VŠE a změny spojené s příchodem 

normalizace, není zde jednoznačně patrné, že se VŠE striktně řídila normalizačními 

požadavky, spíše naopak. Tato situace však nejspíše nebyla zapříčiněna rebelií vedení VŠE 

vůči režimu, ale mnohem pragmatičtějšími důvody, jak vysvětluje bývalá posluchačka VŠE, 

studující v době normalizace a později i pedagožka docentka Přikrylová: „Měli jsme to 

štěstí, že tam zůstalo pár pedagogů, který tak jako balancovali na hraně, ale nakonec zůstali, 

jenom proto, že to byli experti z oboru a náhrada nebyla“.49 VŠE si zkrátka nemohla dovolit 

vyměnit naráz tak široký pedagogický sbor, jelikož tito lektoři byli pro univerzitu nanejvýše 

důležití, pokud si VŠE nadále chtěla udržet svůj odborný statut.50 

 

Díky takovýmto pedagogickým odborníkům si VŠE udržela svůj vysoký odborný standart i 

v době netužší normalizace. Nedá se totiž říci, že by výuka univerzity nějak zásadně změnila 

svoji tvář i přesto, že tomu teoreticky tak mělo být. Pochopitelně se výukové osnovy na VŠE 

                                                 
49 Rozhovor s Janou Přikrylovou vedl Petr Doležal, dne 9. 10. 2017, v Mladé Boleslavi. 
50 Aby VŠE však splňovala nové „normalizační podmínky“, musela obměnit personální obsazení pedagogů alespoň 

částečně. Narátor Jiří Dvořáček, který v sedmdesátých letech na VŠE působil, přibližuje logiku výběru prokomunisticky 

orientovaných lektorů: „Tady byl takovej tlak, tak ono se to říká, že jo – buď si obsadíme místa sami jako spolehlivýma 

lidma na těch vysokejch školách, anebo sem budou přicházet sovětští lektoři. Tak byla jako spíš taková snaha dostat sem 

teda ty naše lidi“. Je důležité ale zmínit, že tito „naši lidi“ byli velmi loajální režimu, spolupracovali se státní mocí a také 

dokázali z této spolupráce čerpat jisté výhody: „Tady vzniklo nějaké zdravé jádro sedmi lidí, který dělali ty prověrky. No, 

tak za dva roky se z některých odborných asistentů v tom zdravém jádru stali profesoři“. Viz. rozhovor s Jiřím Dvořáčkem, 

vedl Petr Doležal, dne 20. 9. 2017, v Praze. 
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částečně změnily oproti uvolněnějším šedesátým létům a přednášely se zde důsledněji 

socialisticky zaměřené předměty, jakým byly například politická ekonomie nebo vědecký 

komunismus. Tyto předměty byly však studenty považovány za jakousi „vatu“, která byla: 

„Úplně zbytečná“.51 Samotné vedení VŠE mělo, co se týče takovýchto předmětů, nejspíše 

podobný názor, jelikož přísnost vyžadování znalostí byla nižší v porovnání s předměty, 

objektivně odbornějšího zaměření: „Upřímně řečeno, na ty přednášky nikdo moc nechodil. 

A pak jsme si přečetli tenhle bohaboj a něco jsme tam odřečnili (…). Ale oni zas na tom 

nějak dramaticky netrvali (…) Bylo to (státnice) teda i z toho kapitalismu i z toho socialismu, 

s tím, že jako důležitý bylo odpovědět tu první otázku, která byla z toho kapitalismu, tam to 

druhý já si pamatuju, že jsem vůbec nevěděla, co mám říct, tak jsem tam něco začala blábolit 

a oni říkali: „To je dobrý, jestli vám stačí dvojka“.52 Výuka klasických předmětů poté mnoho 

změn nedoznala a o její odbornosti nemohlo být, dle narátorky, pochyb, což lze ilustrovat na 

příkladu vyučovaných cizích jazyků, kterými byly, samozřejmě kromě ruštiny, i angličtina 

nebo francouzština, tedy úřední jazyky kapitalistického západního světa. Výuka těchto 

jazyků byla na univerzitě samozřejmostí: „To se neřešilo. My jsme byli vychováváni pro 

mezinárodní obchod“.53 V rámci výuky na katedře mezinárodního obchodu poté nebylo ani 

z logiky věci možné ideologicky upravovat výuku. Jako příklad narátorka udává účetnictví, 

které se vyučovalo dvojím způsobem. Z části dle socialisticky platných účetních předpisů a 

částečně dle klasických mezinárodních standardů tak, aby absolventi VŠE byli schopni 

nabyté znalosti uplatnit i v zahraničně orientovaných podnicích: „To učili odborní učitelé, 

protože nás připravovali pro PZ,, pro podniky zahraničního obchodu, takže my jsme to 

museli umět, protože v těch PZ se účtovalo co bylo na tuzemském trhu, tak se účtovalo podle 

českýho, a to, co se účtovalo třeba v afilacích, že jo, protože ty PZ měly zahraniční dcery a 

v těch dcerách se účtovalo podle účetních standardů na tom místě, že jo, a ty dcery byly 

všude po světě“.54 Takovéto spojení ideologicky a odborně zaměřených předmětů bylo na 

VŠE vyučováno častěji, například v rámci předmětu filosofie bylo kromě marxistických 

intelektuálů nutné znát osobnosti klasické filosofie: „Jsme museli Hegela a Kanta přečíst“.55 

Podobně sestavená byla i výuka socialistického řízení podniku: „Jsem tam přežila první asi 

tři přednášky, který byly jako klasika – Fayol a Ford a tak dále, jako takový ty... ta klasická 

škola. A pak to bylo hrozný“.56 U jiných předmětů bylo dokonce zcela nemožné výklad 

                                                 
51 Rozhovor s Janou Přikrylovou vedl Petr Doležal, dne 9. 10. 2017, v Mladé Boleslavi. 
52 Tamtéž. 
53 Tamtéž. 
54 Tamtéž. 
55 Tamtéž. 
56 Tamtéž. 
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ideologicky poupravovat: „Mezinárodní obchodní operace, pak jsme měli třeba právo 

v mezinárodním obchodě, diplomatický právo, závazkové právo“.57 

 

Takto odborně zaměřená výuka byla nutně opřena o znalost cizích jazyků a matematizaci, 

bez které by se ekonomická věda neobešla. Tohoto si široká veřejnost byla dobře vědoma, 

jak lze interpretovat z doporučení otce narátorky, proč jít studovat právě VŠE: „Umíš matiku, 

jde ti statistika, umíš jazyky, přihlas se na zahraniční obchod“.58 Koneckonců, že VŠE 

nemínila ztratit nic na své reputaci a prestiže dokazuje také obtížnost přijímacího řízení na 

tuto univerzitu. Přijímací zkoušky na katedru zahraničního obchodu se v té době skládaly, 

mimo matematiku, dokonce z třech cizích jazyků: „Z matematiky, z ruštiny a z dalších dvou 

jazyků“.59 Ačkoliv například osobně ministr školství mohl doporučit přijetí určitého třídně 

uvědomělého studenta na univerzitu, dávaly takto obtížně nastavené přijímací zkoušky 

jakousi záruku odbornosti studia. Sebevíce protekční student by totiž měl velké problémy 

při zvládání běžné výuky, pokud by neměl znalosti alespoň blížící se úrovně nutné pro 

zvládnutí přijímacích zkoušek.   

 

Zvláště studenti katedry mezinárodního obchodu poté měli možnost dozvědět se mnoho 

informací o tom, jak firmy působí v zahraničí, jelikož na katedru docházeli pravidelně 

přednášet odborníci přímo z podniků zahraničního obchodu: „Chodili k nám na přednášky 

lidi z těch PZ, že jo, tak ty nám vykládali, jak to vypadá venku a jak se to dělá, ten byznys, 

venku“.60 Dalším specifikem studentů mezinárodního obchodu bylo, že měli, a to dokonce i 

oficiálně, možnost studovat cizojazyčnou literaturu i necenzurovaný denní tisk, který byl 

studentům dostupný v Eislerově knihovně: „Byla to knihovna s čítárnou, kde byly všechny 

měsíčníky, jako statistický ročenky a statistický měsíčníky všech mezinárodních organizací, 

chodil tam denní tisk z Velké Británie a z Francie a podobně, (…) nebyl to nějakej ten 

komunistickej tisk, byly to Timesy a Financial Times“.61 Nutno ovšem dodat, že takováto 

literatura byla určena pouze pro prezenční studium v knihovně. Na příkladu literatury lze 

také doložit, jak moc byla teoretická koncepce normalizační výuky odlišná od běžné praxe. 

I když byla oficiálně západní literatura určená pro výuku zakázaná, dále se běžně využívala: 

„(Literatura), ze které jsme se tak úplně nesměli učit, ale samozřejmě měli jsme ji k dispozici, 

                                                 
57 Tamtéž. 
58 Tamtéž. 
59 Tamtéž. 
60 Tamtéž. 
61 Tamtéž. 
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protože ono nic lepšího nebylo“.62   

 

Co se týče samotných studentů, tak ani ti utužování režimu na VŠE nikterak zvlášť 

nepociťovali: „Ono se to tam ještě tehdy moc jako nepoznalo“.63 Že by se na univerzitě mělo 

vůbec něco dít ve smyslu výměny pedagogického sboru nebo změny směru ubírání výuky, 

ani nevěděli: „No, to my jsme ale nevěděli“.64 Takováto neznalost situace však má své 

logické opodstatnění, což zcela zřetelně vystihuje jiné vyjádření narátorky 

k normalizačnímu studiu na VŠE: „Vůbec nás to nezajímalo (…). My jsme chtěli mít svůj 

studentský život a nějaký výsledky, aby doma nebylo zle, a podobně. Tak to znáte koneckonců. 

Myslím, že todle se nezměnilo vůbec“.65 Studenti tak spíše než nějakou politickou situaci na 

škole a možná i v Československu vnímali jiné věci, které k mladistvému uvažování studenta 

patří – volný čas, koníčky a společná zábava s kamarády. Možná také díky náročnosti studia 

neměli posluchači VŠE čas rozebírat politickou angažovanost kantorů: „Ne, nás to 

nezajímalo (…). Jako tam to bylo celkem fuk a jako vůbec... jako tydlety věci... já si 

nepamatuju, že by to někdy někdo někde vytáh“.66 Je zřejmé, že každý student dobu vnímal 

jinak a jistě se dá najít mnoho takových, kteří politické okolnosti země velmi intenzivně 

prožívali, pokud bychom se však omezili na politickou situaci na VŠE a její vnímání svými 

posluchači, tak na základě vyjádření narátorky se dá usoudit, že prvořadý cíl většiny studentů 

bylo jednoznačně získat akademický titul spolu s naplno prožitým studentským životem a 

politické okolnosti nikterak výrazně nevnímali.  

 

Celkový dojem narátorky z působení na univerzitě v době tuhé normalizace je tak odlišný 

od laického názoru, který nezřídka ztotožňuje VŠE s prominentní normalizační univerzitou 

vychovávající příkladné kádry tehdejší ČSSR: „Já si myslím, (…) že ta škola vůbec nebyla 

to, co říkají, že byla červená ta škola“.67 Koneckonců pro své tvrzení přikládá důkaz v rámci 

srovnání s jinými univerzity: „Já jsem se vždycky královsky bavila s mými následovníky a 

absolventy jiných vysokých škol, který vždycky říkali: „Ty jsi studovala tu červenou vysokou 

školu.“ A moje otázka zněla: „Z čeho máš státnice?“ – „No, z marxismu-leninismu.“ Já 

jsem říkala: „Ale já žádnou takovou státnici nemám, já mám státnici z ekonomie a z 

                                                 
62 Tamtéž. 
63 Tamtéž. 
64 Tamtéž. 
65 Tamtéž. 
66 Tamtéž. 
67 Tamtéž. 
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odbornejch předmětů“.68 Podobným způsobem pohlíží narátorka na výuku, jelikož 

předměty, které bývaly vyučovány v době normalizace, se dnes vyučují podobným 

způsobem: „V těch obchodních operacích? Vůbec nic (…) ono totiž ty pravidla hry platí 

léta, protože vlastně ty základní pravidla třeba v dodacích paritách, ty Mezinárodní 

obchodní komora stanovila poprvé v roce 1935, že jo, takže se to akorát vyvíjí“.69 

V porevoluční době, kdy se paní docentka již sama věnovala výuce mezinárodního obchodu, 

a kdy se plošně předělávaly vysokoškolské osnovy, se mohla opřít o, v sedmdesátých letech 

na VŠE, vykládanou látku: „V podstatě my jsme je předělávali úplně nejmíň, protože ty naše 

předměty, který jsme tam učili, ty se.historicky vůbec nezměnily“.70 

 

3.1.2. STUDENTI VŠE JAKO OBRAZ CELKOVÉ SPOLEČNOSTI OSMDESÁTÝCH LET 

 

Ačkoliv osmdesátá léta mnohdy bývají v zemích východního bloku považovány za období 

postupného snižování vlivu komunistické ideologie a jeho zasahování do běžných činností 

obyvatel, reálná síla komunistického režimu v Československu se nikterak výrazně nelišila 

od normalizačně tuhých sedmdesátých let. V Československu se tak na rozdíl od jiných 

prosovětsky orientovaných států nejednalo o uvolnění režimu jako takového, ale spíše o 

změně přístupu k režimu ze strany obyvatelstva, vládních představitelů a vrcholných 

stranických funkcionářů.  

 

Pomineme-li radikálnější odbojáře, jako byli disidenti nebo členi undergroundu, tak 

většinová část obyvatelstva Československa, někdy též popisována jako tzn. šedá zóna, si 

vytvořila jakési dva odlišné paralelní světy, které se měly stát součástí života až do roku 

1989. První svět byl oficiální, kterým se dotyčný občan prezentoval navenek a v civilním 

zaměstnání. V této oficiální sféře obyvatelé Československa vyjadřovali tichý, nekonfliktní 

až patetický souhlas s komunistickým režimem, veřejně se vůči ideologii nikterak zvlášť 

nevymezovali a také se vyvarovali výraznějšímu protikomunistickému odboji.71 Druhý svět 

byl soukromý, se kterým se lidé ztotožňovali v rámci pracovního volna či mezi blízkými 

přáteli, rodinou, popřípadě i stejně smýšlejícími kolegy, mezi nimiž ovšem musela panovat 

                                                 
68 Tamtéž. 
69 Tamtéž. 
70 Tamtéž. 
71 Tento koncept je někdy označován jako tzn. Společenská smlouva, kdy komunistický aparát vyměnil alespoň formální 

loajalitu obyvatelstva výměnou za relativní volnost v oblasti soukromého vyžití a za poskytnutí sociálních jistot spojených 

s plnou zaměstnaností, levným bydlením, bezúročnými půjčky, bezplatným zdravotnictvím, školstvím a jiných hmotných 

i nehmotných výhod.  
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vzájemná důvěra. V soukromé sféře obyvatelstvo žilo naprosto odlišný život, v rámci něhož 

komunistický režim ironizovalo vtipy a posměšnými narážky. Hlavní náplň tohoto 

soukromého života poté spočívala v osobních zájmech jednotlivců, jako bylo chataření, 

zahradničení, různé sportovní aktivity nebo masová turistika. Z tohoto pohledu lze 

konstatovat, že široká veřejnost se s režimem víceméně sžila, výrazněji ho neřešila a do jisté 

míry ho i ignorovala. 

 

Obdobné bylo vnímání komunistického režimu jeho představiteli, tedy nejvyšší stranickou 

garniturou a vládními činiteli, jejichž hlavní motivací zdaleka nebylo udržet komunistický 

režim pro jeho, oficiálně proklamované, ekonomické a sociální výhody. Jasným aspektem a 

povahovým rysem těchto funkcionářů byla spíše vlastní touha po moci. Komunisté v 80. 

letech, a nejspíš i dříve, totiž zcela opustili ideologii a službu vlasti a soustředili se pouze na 

využívání výhod spojených s mocí. Jindřich Poledník, dřívější vysoký stranický představitel 

to komentoval slovy: „Lze to nazvat v tom centru bojem o moc“.72 Skutečnost, že 

funkcionáři užívali výhody spojené s mocí, připustil Poledník taktéž v rámci diskuze na téma 

polistopadového období: „To musíte překousnout (…), že vás už nepotřebuje ten člověk pro 

svoje ambice, postup“.73 Jinými slovy měl tento narátor, tak jako ostatní vlivní funkcionáři, 

v období normalizace jistou moc. Lidé se s ním záměrně přátelili, ba dokonce ho potřebovali 

pro své vlastní kariérní či jiné postupy, tuto moc poté ztratili v roce 1989. Ačkoliv platí, že 

na základě jednoho narátora nelze zevšeobecňovat, domnívám se, že takovýto obrázek se 

pojí s celou řadou dalších vrcholných funkcionářů. Proto také starší garnitura komunistů jen 

velmi nerada, ojediněle a pozvolně přenechávala místo mladší generaci nastoupivších 

komunistů: „Ten pohyb lidí byl minimální, přišli někteří mladí lidé, ale spíš do těch 

výkonných funkcí, ale v těch orgánech strany, tam platila setrvačnost“.74 Lidově řečeno se 

tedy Jindřich Poledník, potažmo komunisté chtěli udržet u koryta, u moci. Díky tomu, že se 

funkcionáři dokázali udržet tak dlouho na svých místech, se navzájem velmi dobře znali a 

věděli, co od sebe očekávat. Obráceně zase platí, že se moci vzdávali jen velmi omezeně, 

právě díky znalosti jeden druhého. Nepotřebovali však k tomu osobní kamarádství, jelikož 

pokud se týká vysokých funkcí, drželi takříkajíc komunisté spolu a na důležité funkce se 

navzájem dosazovali. 75 Komunistické vedení si taktéž navzájem nedůvěřovalo, nebylo 

                                                 
72 Rozhovor s Jindřichem Poledníkem vedl Miroslav Vaněk, dne 14. 12. 2002, resp. 30. 8. 2003, v Praze v rámci projektu 

„Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Životpisná interviews“.  
73 Tamtéž. 
74 Tamtéž. 
75 Domněnku o touze po moci a dohazovačství dokládá zvolení Miloše Jakeše generálním tajemníkem strany. Miloš Jakeš 

byl považován za člověka, s kterým mohou straničtí představitelé jednoduše ovládat, Poledník na něj pohlížel takto: 
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jednotné, bylo nepřipravené, rigidní, rozštěpené na jednotlivé frakce a každý chránil sám 

sebe. Politici a úředníci tak setrvávali ve funkcích kvůli prospěchářství a oportunismu, když 

si byli vědomi výhod, které jim tyto funkce nabízejí. Jindřich Poledník tuto domněnku 

potvrzuje slovy k pozdějším událostem 17. listopadu: „Ten zásah jednoznačně jaksi 

neodsoudili, tím jsme si otevřeli dveře, že jsme jaksi začali jednat okamžitě s Občanským 

fórem“, čímž dává najevo, že i on chránil sám sebe a svoji tehdy současnou i budoucí pozici.76 

I když opět platí, že jiní straničtí funkcionáři nemuseli tento postoj pana Poledníka vnitřně sdílet 

a nelze tak na základě výpovědi jednoho narátora šířeji zobecňovat, přesto se zdá, že morálka 

v období pozdní normalizace i v rámci komunistické strany byla minimální.77 Právě 

oportunismus a prospěchářství vysokých stranických činitelů shodně popisovali ve svých 

autobiografiích i vrcholní funkcionáři Ota Šik nebo Alexander Dubček.78  

 

Tato generace vrcholných činitelů tak již dávno nevěřila v komunistickou ideologii, jako ji 

věřili její pováleční političtí předchůdci. Tato generace politiků se více než o státní problémy 

zajímala o své vlastní blaho a pokud se v ojedinělých případech někteří státníci zajímali o 

situaci obyvatelstva, tak v drtivé většině opět jen kvůli vlastním mocenským zájmům. Stejně 

tak jako veřejnost však i tito lidé na venek používali fráze vyzdvihující socialistické 

uspořádání státu, dokola vyjmenovávali výhody spojené s tímto uspořádáním, ekonomickou 

stabilitu nebo úspěchy Sovětského svazu a touhu se mu přiblížit. 

 

Atmosféra panující na VŠE jen kopíruje a potvrzuje výše popsanou patologickou situaci 

v celém Československu. Tento fakt lze nejlépe ilustrovat na příkladu nechvalně proslulého 

předmětu „Marxismus a leninismus“, který byl základním ideologickým stavebním 

kamenem výuky všech vysokých škol po únoru 1948. Taktéž na VŠE byl tento předmět 

vyučován v různých formách od počátku vzniku univerzity až do samého konce 

                                                 
„Intelektuálně i těmi jeho přístupy se mi nezdá“. Viz. rozhovor s Jindřichem Poledníkem v rámci projektu „Politické elity 

a disent v období tzv. normalizace. Životpisná interviews“.  
76 Rozhovor s Jindřichem Poledníkem vedl Miroslav Vaněk, dne 14. 12. 2002, resp. 30. 8. 2003, v Praze v rámci projektu 

„Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Životpisná interviews“. 
77 Taktéž atmosféra ve stranických strukturách byla velmi napjatá, do jisté míry až paranoidní. Jindřich Poledník přiznává, 

že byl neustále pod dohledem takříkajíc osobních strážců, kteří ve skutečnosti byli agenti StB s úkolem sledovat dotyčného 

a referovat o jeho krocích na vyšší místa: „Oni byli jaksi při různých situacích, při různých příležitostech (…), jaksi vás 

hlídají tak, že mají o vašich krocích přehled“. Paradoxně tedy bezpečnostní složky nehlídali jenom opozici, ale také své 

vlastní lidi. Až groteskní je skutečnost, že komunisté se báli sebe navzájem, což dokládá historka o nevinném hospodském 

kádrování nedůležitých malých funkcionářů, na které reagoval směrem k narátorovi Gustav Husák velmi podrážděně: 

Jindro, řekni těm blbcům, když se ožerou a když si povídají, ať nekádrují v hospodě“. Tato historka dokazuje, dle mého 

názoru, že bezpečnostní složky žily vlastním životem a komunistická strana, dokonce i její nejvyšší představitel, se bál své 

vlastní policie.   
78 ŠIK, Ota: Jarní probuzení: Iluze a skutečnost; 1990; resp. DUBČEK, Alexander: Naděje umírá poslední. Vlastní životopis 

Alexandra Dubčeka; 1993. 
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osmdesátých let. Důležitost tohoto předmětu, alespoň z pohledu školních osnov, dokládá 

skutečnost, že se z něj dokonce povinně, i když jen v rámci některých fakult, skládaly státní 

zkoušky, jak popisuje paní paní Maršálková, bývalá studentka VŠE: „Samozřejmě mám 

státnici z marxismu leninismu, z politické ekonomie“.79 Též narátor Doan tyto předměty byl 

povinen absolvovat: „Všichni to měli (…), byly třeba dějiny komunistického hnutí. A co 

ještě? Filozofie, nějaké marxistické teorie, marxismus-leninismus“. Jak dodává, byly tyto 

předměty studenty velmi neoblíbené: „Neměli jsme rádi tydle předměty, ale museli jsme (…) 

takový předmět byl nejhodnější“.80 

 

Stejně tak, jako vrcholní představitelé státu v marxismus již dávno nevěřili a přesto jej 

veřejně obhajovali a stejně tak, jako široké obyvatelstvo komunistické ideologii 

nedůvěřovalo a v rámci soukromé sféry ji zesměšňovalo, ale přesto se jej veřejně nezřeklo, 

ba dokonce se ho loajálně navenek zastávalo, tak i studenti VŠE tento předmět jen tiše 

akceptovali a považovali za nutné zlo, s kterým nelze nic dělat a u nějž by ani nestálo za 

námahu ho nějak kritizovat, jak dokládá paní Maršálková: „Tyhle předměty tam byly. Člověk 

to bral, jako že to je součást, že prostě to je to, co není ta jeho odbornost, byly tam“.81 Pan 

Doan se k těmto předmětům vyjadřoval mnohem upřímněji: „Věděli (studenti i učitelé), že 

to je blbost“.82 

 

Toto tvrzení narátorů, dle mého názoru, plně koresponduje s celkovou letargií panující po 

celou normalizační periodu osmdesátých let v Československu. V jistém slova smyslu lze 

na tento jev nahlížet jako na odevzdanost, neschopnost a neochotu nad danými poměry byť 

jenom uvažovat. Studenti vysokých škol tedy dobrovolně zapadli do tzv. šedé zóny, do 

imaginární bubliny existenčních jistot spojených s jistou mírou velmi okleštěné svobody, 

které jim stát poskytoval výměnou za loajalitu, poslušnost a mlčící souhlas s nastoleným 

režimem. Nelze však na toto počínání studentů pohlížet s nějakým despektem, ale naopak je 

nutné situaci vnímat v kontextu doby, kterou tehdejší obyvatelé Československa a studenti 

prožívali. Však ani studenti, kteří studovali nejvíce prokomunistický obor v rámci VŠE, se 

osobnostně nemuseli vymykat průměru a byli to zcela obyčejní lidé spadající do šedé zóny 

žijící oficiálním a soukromým světem: „Chodili jsme na přednášky s kolegama, kteří 

                                                 
79 Rozhovor s Markétou Maršálkovou vedl Petr Doležal, dne 1. 11. 2016, v Praze. 
80 Rozhovor s Danem Doanem vedl Petr Doležal, dne 14. 9. 2017, v Praze. 
81 Rozhovor s Markétou Maršálkovou vedl Petr Doležal, dne 1. 11. 2016, v Praze. 
82 Rozhovor s Danem Doanem vedl Petr Doležal, dne 14. 9. 2017, v Praze. 
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studovali obor politická ekonomie, a to byli úplně normální lidi“.83 Lze tedy konstatovat, že 

tak jako v běžném životě, pokud se člověk zaměřil sám na sebe a nevyjadřoval obecné 

pohoršení nevymykající se běžnému zlehčování komunistické ideologie, neměl na škole, co 

se týče politizace problém. „Ale jako obecně na tý škole, si myslím, že asi... tak já jsem tam 

aspoň nevnímala nějakej velkej jako politickej tlak“.84 

 

3.1.3. MÍRA POLITIZACE A ODBORNOST STUDIA NA VŠE V OSMDESÁTÝCH LETECH 

POHLEDEM   STUDENTŮ 

 

Výše uvedená patetická a do značné míry alibistická realita československého 

společenského, politického a vysokoškolského života se již méně promítla v otázce 

odbornosti studia na VŠE. Otázka, do jaké míry bylo studium na VŠE profesionální, co se 

odbornosti výuky týče a do jaké míry bylo toto studium provázané výukou marxismu, či 

jinými ideologickými předměty, byla klíčová pro studenty působící na škole v osmdesátých 

letech. Pokud by totiž platila dnešní představa velké části laické veřejnosti, že výuka byla 

značně zpolitizovaná, měla by generace studentů studujících v osmdesátých letech značnou 

nevýhodu na trhu práce po roce 1989. Jinými slovy by bylo toto jejich studium do značné 

míry zbytečné a později v kapitalistické praxi absolutně nevyužitelné. 

 

Není pochyb o tom, že na českých vysokých školách a na VŠE nevyjímaje, se i 

v osmdesátých letech vyučovaly předměty politického charakteru, které se, jak již bylo 

zmíněno v předchozí části textu, většinou skrývaly pod společným názvem „Marxismus a 

leninismus“. Kromě těchto předmětů, které studenti vnímali jen jako povinnost a které ihned 

po zkoušce vytěsnili z paměti, byly na vysokých školách, tím spíše na techničtějších 

oborech, přednášeny odborné předměty, kde je z podstaty vyučované látky míra politizace 

nulová. Paní Maršálková potvrzuje, že se takové předměty na VŠE v osmdesátých letech 

přednášely: „Jsme měli hodně těch odbornejch předmětů a ono do tý statistiky se tý politiky 

moc narvat nedalo“.85  Z pohledu narátorky pak tyto předměty převažovaly nad těmi 

politicky orientovanými: „Většina určitě byla odborných“.86 Koneckonců narátorka, jejíž 

dcera studuje na VŠE v současnosti, a má tak přehled o dnes vyučovaných látkách, nevidí 

zásadní rozdíl současného studia oproti tomu jejímu v osmdesátých letech: „Skripta, která 

                                                 
83 Rozhovor s Markétou Maršálkovou vedl Petr Doležal, dne 1. 11. 2016, v Praze. 
84 Tamtéž. 
85 Tamtéž. 
86 Tamtéž. 
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používala moje matka, kterýma jsem prošla já, tak ještě před nedávnem vzala do ruky moje 

dcera, protože ta teorie je furt stejná“.87 Stejně tak uvažovala při porovnávání studia i 

v devadesátých letech, kdy si dodělávala studium již v kapitalistickém Československu: 

„No, tak jsem se učila na zkoušky z mikroekonomie a makroekonomie, ty základy tam byly 

stejný. Samozřejmě pak už tam nebyl ten socialismus Ale ta základní teorie prostě, ta je 

stejná“.88  Sama si pak pokládala otázku: „Tak zajímalo by mě, v čem je změna“.89 Narátor 

Doan převahu odborných předmětů vyučovaných na VŠE potvrzuje: „Odborný? To jsem 

měl ty dodavatelsko-odběratelské vztahy, nějaký marketing, takový průzkum trhu, reklamace, 

reklamy“.90 

 

Co se týče lektorů vyučujících na VŠE v osmdesátých letech, jejich odbornosti a víru 

v ideologii, lišili se podle přednášených předmětů. Obecně ale studenti nevěděli, a ani se 

nejspíše nikterak nezajímali o stranickou příslušnost vyučujících pedagogů, jak dokládá pan 

Doan: „Ne, ne, doopravdy že nevím, kdo je jako ve straně“.91 Odborné předměty bývaly 

vyučovány odborníky, kteří na politiku nehleděli a nesnažili se tak ovlivnit studenty ani 

vykládanou látku: U té ekonomie to jsou základní ekonomický prostě definice nebo 

parametry, a tam prostě říkat, že to funguje jinak, že tam nejsou nějaký vztahy, který tam 

jsou, to asi ani nešlo. A ani mi nepřišlo, že by na to někdo měl nějaký ambice“.92 Lektoři, 

kteří přednášeli politické předměty, byli pochopitelně více ideologicky zaměřeni, ovšem zdá 

se, že oproti veřejnosti či stranickým a vládním funkcionářům svoji víru v komunismus 

mínili vážně. Jelikož tak přednášeli látku, o které byli přesvědčeni a v kterou pevně věřili, 

dají se i tito kantoři pokládat v jistém slova smyslu za odborníky ve svém oboru. Nicméně, 

jak tvrdí narátorka, tito lektoři nedělali studentům zbytečné problémy, pokud zkoušenou 

látku dostatečně nastudovali: „Samozřejmě asi člověk, kterej učil vědeckej komunismus a z 

kterýho jsme pak dělali státnice, tak jsme měli pocit, že samozřejmě nás tohle učí, že tomu 

věří, že prostě jako je pro to zapálenej, (…), ale že by nás nějakým způsobem k tomu nutil 

nebo... byla to taková ta klasika – umíš, umíš, neumíš, neumíš, že jo“.93 Pan Doan však vidí 

přístup této části vyučujících odlišně: „Ale i předmět jako politickou ekonomii, tak všichni 

to učili, říkali, že to je důležitý, a tenkrát to oni brali moc vážně, tenhle předmět“.94 

                                                 
87 Tamtéž. 
88 Tamtéž. 
89 Tamtéž. 
90 Rozhovor s Danem Doanem vedl Petr Doležal, dne 14. 9. 2017, v Praze. 
91 Tamtéž. 
92 Rozhovor s Markétou Maršálkovou vedl Petr Doležal, dne 1. 11. 2016, v Praze. 
93 Tamtéž. 
94 Rozhovor s Danem Doanem vedl Petr Doležal, dne 14. 9. 2017, v Praze. 
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Ideologicky zaměření učitelé se tak zřejmě lišili podle povahy a podle míry jejich zapálení 

pro přednášenou látku.    

 

Vesměs velká profesionalita lektorů VŠE ještě neznamenala, že do předmětů, které se ze své 

podstaty neřadily do kategorie politických, nebylo ideologicky zasahováno. Spíše nežli 

samotnými kantory však byly tyto zásahy řízeny vyššími státními orgány v rámci směrnic. 

Jednalo se o předměty převážně humanitárního zaměření, jako byly např. historické vědy: 

“Tam byly některý, který byly, řekla bych, trochu na pomezí, částečně dějepis, dějiny 

ekonomickejch učení“.95 Jindy zase jinak odborně založené předměty měly lehkou odchylku 

směrem k socialisticky plánovanému řízení, jak přiznává pan Doan: „No, měli. Ale prostě 

takový socialistický podtext, to znamená podle státního podniku, národní podnik a takový a 

v podstatě státní plánování (…). Účetnictví taky podle systému tady státu východního bloku. 

Podobný, ale to trošku jiný, ten rozdíl tříd a balanc, nebo jak se tomu říká, účetní závěrky 

taky trošku jiný“.96 Naopak velká míra profesionality vyučujících mohla znamenat, že 

studenti byli seznamováni objektivně s celou šíří výuky, tedy i s klasickou ekonomií: „Měli 

i štěstí třeba na kantory, že to prostě přednášeli se vším všudy“.97 Převážně mladší učitelé 

neměli potřebu do výuky ideologicky zasahovat: „Zase cvičení většinou vedli asistenti, což 

byli lidi nám i jako věkově blíž“.98 

 

Rovněž v osmdesátých letech byla na VŠE povinnost kromě ruského jazyka i výuka jazyků 

spojených převážně s kapitalistickým světem: „My jsme měli klasickou ruštinu, to v podstatě 

bylo pokračování toho, že jsme všichni v tý době odmaturovali z ruštiny. A pak tam byla 

možnost minimálně jednoho, teda nebo povinnost minimálně jednoho jazyka. Byl tenkrát 

výběr, taková ta klasika – angličtina, němčina, španělština“.99 Po panu Doanovi, zřejmě co 

by cizinci, nebyla dokonce ruština požadována vůbec. Povinný jazyk pro něj zůstávala 

čeština a minimálně jeden zahraniční jazyk: „Najednou tady je možnost studovat kromě 

českého jazyka, tak druhý jazyk a mohou vybrat angličtinu anebo francouzštinu“.100 Přičemž 

se již v té době na VŠE předpokládala určitá znalost základů anglického jazyka: „A když 

jsem se zeptal na angličtinu, říkali, že jenom pro pokročilý“.101 Na základě těchto skutečností 

                                                 
95 Rozhovor s Markétou Maršálkovou vedl Petr Doležal, dne 1. 11. 2016, v Praze. 
96 Rozhovor s Danem Doanem vedl Petr Doležal, dne 14. 9. 2017, v Praze. 
97 Rozhovor s Markétou Maršálkovou vedl Petr Doležal, dne 1. 11. 2016, v Praze. 
98 Tamtéž. 
99 Tamtéž. 
100 Rozhovor s Danem Doanem vedl Petr Doležal, dne 14. 9. 2017, v Praze. 
101 Tamtéž. 
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se zdá, že VŠE si byla vědoma skutečnosti, že většina nejnovějších ekonomických výzkumů 

pochází nikoli ze Sovětského svazu, ale z anglosaských zemí, potažmo z jiných 

západoevropských států a nutila své studeny prostřednictvím cizích jazyků být na tyto trendy 

dostatečně připravené.   

 

Ani literatura v osmdesátých letech na VŠE neprocházela žádnou zvláštní cenzurou. 

Zahraniční literatura, nebereme-li v potaz tu sovětskou, již byla studentům dostupná 

v univerzitních knihovnách. Problém tedy nebyl v její dostupnosti, nýbrž ve skutečnosti, že 

západní literatura nebyla v osmdesátých letech přeložena do češtiny, potažmo ruštiny: „Tak 

asi určitě jsme směli, ale víte co, bylo to tenkrát hodně limitovaný tím, co bylo dostupný v 

češtině, protože já jsem holt ta generace, která je postižená, v uvozovkách, tím, že ta jazyková 

bariéra je tu hodně. My jsme tak zvládli tu ruštinu. Tak samozřejmě tyhle věci v ruštině až 

tak úplně nebyly“.102  Největší problém, co se literatury týče, tak byl paradoxně zapříčiněn 

nedostatečnou jazykovou výbavou generace vysokoškolských studentů studujících 

v osmdesátých letech. Ti sice měli povinnou výuku cizích jazyků na VŠE, ovšem na základní 

a střední škole jim byla přednášena, jako hlavní jazyk, ruština. 

 

Že studium na VŠE bylo, co se týče odbornosti, na velmi vysoké úrovni, dokazuje budoucí 

prosazení se na trhu práce kapitalistického Československa jejími bývalými studenty. 

V případě Markéty Maršálkové se jednalo nejprve o zaměstnání v Českém statistickém 

úřadě a následně poté o soukromý sektor v oblasti finančního stavebnictví: „Je pravda, že 

já jsem vlastně po škole nastoupila, já jsem zůstala v oboru, protože jsem ze začátku 

pracovala na Českým statistickým úřadě, takže nějakou dobu jsem tam byla, ale teď jsem 

přes 20 let ve stavební spořitelně, ale zase jsem tam začínala jako se statistikami“.103 Při 

pohledu na obecnější čísla studentů jako celku se můžeme opřít o průzkum absolventů VŠE, 

kteří ukončili studium před rokem 1989, vypracovaný Centrem pro dějiny VŠE. Z tohoto 

výzkumu vyplývá, že 40% bývalých studentů pracuje v soukromé sféře, 24% podniká a 23% 

je zaměstnáno ve veřejném sektoru. Z těchto studentů téměř 67% pracuje na vedoucí pozici 

v rámci svých zaměstnání a 79% má nadprůměrné měsíční výdělky. Neméně zajímavý je 

také fakt, že dvě třetiny studentů pracují v oboru, na který se v rámci VŠE připravovali.104  

 

                                                 
102 Rozhovor s Markétou Maršálkovou vedl Petr Doležal, dne 1. 11. 2016, v Praze. 
103 Tamtéž. 
104 Průzkumu, který probíhal mezi srpnem a zářím 2013 se účastnilo celkem 659 bývalých studentů VŠE. Více viz. 

„Průzkum mezi absolventy VŠE, kteří ukončili studium před rokem 1989“. 
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3.1.4. NORMALIZAČNÍ STUDIUM NA VŠE V Z POHLEDU ZAHRANIČNÍHO STUDENTA 

 

K zajímavým poznatkům dojdeme, pokud podrobíme studium na VŠE specifickému 

pohledu zvenčí. V tomto případě pohledu vietnamského studenta Dana Doana, který 

studoval na VŠE mezi lety 1981 – 1985.  

 

Na úvod je třeba poznamenat, že studenti, kteří byli ve Vietnamu vybráni pro zahraniční 

studijní výjezdy v rámci nejrůznějších vzdělávacích programů spřátelených socialistických 

zemí, měli výborný středoškolský studijní prospěch. Taktéž museli projít velmi náročným 

sítem přijímacích zkoušek: „Tenkrát měli asi sto stipendií, takže z těch nejlepších výsledků 

z přijímací zkoušky oni vybrali asi sto studentů a pak je poslali do Československa“.105 

Studenti poté ještě před příjezdem do Československa absolvovali roční intenzivní přípravu 

češtiny: „Protože jako já jsem taky mezi tu stovku patřil, takže já jsem byl vybrán a byli jsme 

na soustředění jeden rok na přípravném jazykovém kurzu ve Vietnamu na Vysoké škole cizích 

jazyků v Hanoji. No, a pak potom, když to skončilo, tak jsme odletěli do Československa“.106 

A konečně měli studenti v Československu další rok opět na jazykovou přípravu a na 

adaptaci s novým prostředím: „Tak jsme studovali v studijním středisku UK tenkrát, to je 

teďko v Českých Budějicích, tam je teďko i od Jihočeské univerzity, tam ten... to středisko, 

tam prostě jsme se tak nějak připravili na odborné předměty na budoucí vysoké škole“.107 

Narátor se tedy řadil, stejně jako ostatní vietnamští studenti působící v Československu, mezi 

výkvět tehdejšího vietnamského studentstva.  

 

Další specifikum, s kterým vietnamští studenti do Československa přicházeli, byl vztah ke 

komunismu, potažmo k demokracii. Vietnam byl celou polovinu devatenáctého století 

kolonizován Francouzi, během druhé světové války byl poté ovládán Japonci. V šedesátých 

a sedmdesátých letech se země zmítala v občanské válce, která se rozšířila po vstupu 

Spojených států na mezinárodní konflikt. Až od roku 1975 se dá hovořit o jednotném 

Vietnamu pod vládou komunistické strany. Demokracie je tedy pro vietnamské občany méně 

známým pojmem a spojení obyvatelstva s komunistickou ideologií v osmdesátých letech 

bylo patrně díky neustálému válčení mnohem větší, než v případě Československa.108  

                                                 
105 Rozhovor s Danem Doanem vedl Petr Doležal, dne 14. 9. 2017, v Praze. 
106 Tamtéž. 
107 Tamtéž. Narátor tento rok strávil na kolejích Univerzity Karlovy v Českých Budějovicích spolu s ostatními 

vietnamskými studenty ze stejného ročníku studijního programu.  
108 Rovněž v Československu po válečných zkušenostech druhé světové války zažívala komunistická ideologie svůj 

největší rozmach. 
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Při představě vysokoškolského studia v Československu vietnamským občanem, 

pocházejícím z daleké Asie vyvstávají otázky, jak byli tito studenti vnímání ať již 

spolustudenty či vysokoškolskými kantory. Normalizační Československo bylo vesměs, 

pomineme-li spřátelené socialistické země a Sovětský svaz, uzavřené okolnímu světu, což 

se mohlo do značné míry odrazovat v konzervativní společnosti. Jak tato společnost tedy 

nahlížela na občany, kteří mezi sebou komunikovali jinou řečí a používali jiné písmo? Kteří 

také vyznávali jiné náboženské a kulturní zvyky a kteří měli, do jisté míry, jiné fyzické 

vzezření? Měli zahraniční studenti nějaké zvláštnosti ve výuce nebo pro ně platily stejné 

výukové plány a podmínky, jako pro domácí studenty? Byli kantoři na tyto studenty 

přísnější, či jim naopak poskytovali, s přihlédnutím na obtížnost češtiny, nějaké tzv. „úlevy“? 

Kantoři vyučující na VŠE, zdá se, neměli žádné předsudky k zahraničním studentům. Pan 

Doan nikdy nepociťoval větší zaujatost nebo přísnost kantorů k jeho osobě nebo 

k jakýmkoliv jiným zahraničním spolužákům. Na druhou stranu si narátor ani nebyl vědom 

jakýchkoliv úlev zahraničním studentům, kteří hlavně v počátcích studia mívali problémy se 

správným porozuměním češtiny: „Ne. Ne, ne, ne (…) myslím, že ne“.109 V některých 

případech vysokoškolští učitelé dokonce dávali zahraniční studenty za vzor studentům 

domácím. Zdůrazňovali například, že i přes značný jazykový hendikep jsou Vietnamci 

lepšími žáky v určitých předmětech než ti českoslovenští: „Všichni, i učitelé, říkali, že jsme 

pro všechny z nás jako příklad, že jo? Spolužáci se ptali, jak to, že umíme tak dobře 

matematiku. Já jsem řekl: „My jsme jenom trénovaní v těch předmětech“.110 Zde však 

musíme přihlédnout k výše uvedené poznámce o elitním studentstvu, které bylo z Vietnamu 

do Československa vysláno, což přiznává i narátor: „Ale pravda je to, že jsme vybraní, ty 

lepší studenti“.111 Opět lze tedy konstatovat, že lektoři působící na VŠE v osmdesátých 

letech byli, co se profesionality týče, na velmi vysoké úrovni. Jakékoliv rasové či jiné 

předsudky vůči zahraničním studentům z jejich strany nepřicházely v úvahu. Svoji 

profesionalitu si ale také udrželi směrem k domácím studentům, když po nich nepožadovali 

více znalostí než po zahraničních studentech.    

 

Pokud jde o přístup domácích studentů ke kolegům pocházejícím z Vietnamu, nebyl dle 

narátora ani zde absolutně žádný problém, přičemž zahraniční studenti dokonce bývali často 

rozmisťování na ubytovací zařízení k těm českým: „Byli přímo v pokoji, jako spolubydlící. 

                                                 
109 Rozhovor s Danem Doanem vedl Petr Doležal, dne 14. 9. 2017, v Praze. 
110 Tamtéž. 
111 Tamtéž. 
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Já jsem měl českého studenta“.112  Naopak bylo velmi časté, že se českoslovenští studenti 

s těmi ze zahraničí velmi přátelili a v mnoha směrech jim i pomáhali překonat studijní obtíže 

spojené například s jazykovou bariérou: „Takže já jsem vždycky dal kopírák pro nějaké 

kamarádky Češky, aby to udělaly, protože oni umějí to dělat rychle, jo, ty český poznámky. A 

pak já jsem to jenom vzal…“.113 Že s bývalými českými studenty i po mnoha letech zůstali 

vietnamští studenti v kontaktu, svědčí například povědomí o současném zaměstnání přátel 

narátora: „Třeba jeden spolubydlící, ten, co bydlel se mnou v pokoji na koleji, tak on byl 

tenkrát asi před 20 lety v nějaké funkci, nějaký manažer, on dělá asi šéfa Tesca, jo, v České 

republice i Slovenské“.114 Opět platí, že na základě jediného příkladu nelze generalizovat, 

lze však z výše zmíněných skutečností usuzovat, že alespoň v případě pana Doana byl 

společnost na VŠE velmi tolerantní k studentům cizích národností. Bylo by samozřejmě 

zajímavé prozkoumat, zda by tato tolerance vůči zahraničním studentům, ať již ze strany 

vysokoškolských lektorů či spolustudentů, platila i pro studenty Sovětského svazu.  

 

Co se týče samotné VŠE, byla ve Vietnamu vnímána jako prestižní univerzita a už jenom 

možnost studia v daleké Evropě byla velmi ceněná, čemuž odpovídala i pozdější kariéra 

velkého množství studentů navrátivších se zpět do Vietnamu: „No, byli tady a třeba jsou teď 

ředitelé, nebo i náměstek ministra dokonce. No, a kdybych tam zůstal ve Vietnamu (…), 

protože všichni vrstevníci tenkrát (…) tak jeden snad dělal na ministerstvu financí, takže už 

jsou generální ředitelé“.115 Sám narátor po návratu do vlasti byl zaměstnán ve vedení 

finančního oddělení pojišťovny: „Pak nakonec po roce jsem sehnal práci ve vietnamské 

pojišťovně a přímo ve vedení oddělení financí“, přičemž se toto zaměstnání ve Vietnamu 

považuje jako velmi respektované, což bylo narátorovi opět připomínáno v době, kdy se 

rozhodl vrátit zpět do Československa: „A ten generální ředitel, který mě jako vzal do práce, 

že: „Jak to, že chceš odejít? Tady máš velký teplý místo. Zůstaň tady. Já tě pošlu studovat do 

Anglie na kurz v pojišťovně, do Lloydu a můžeš se vrátit a můžeš dělat kariéru“.116  

 

Své studium jako takové na VŠE pokládá pan Doan víceméně za jednoduché a pro život jej 

shledává, na rozdíl od ostatních narátorů, za méně praktické: „Řekl bych, že všechny 

předměty, co jsem tam studoval, skoro vůbec nepoužívám, vůbec v životě. To je nejhorší věc, 

                                                 
112 Tamtéž. 
113 Tamtéž. 
114 Tamtéž. 
115 Tamtéž. 
116 Tamtéž. 
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že to, co člověk potřebuje, není třeba tolik učit se. Úplně hodně zbytečných předmětů, které 

vůbec nepoužívá potom“.117 Následně však pojmenoval největší smysl vysokoškolského 

života: „Ale naučí se člověk, jak se má... prostě přístup k učení, aby to chápal“.118  

 

Nejzajímavější je pohled narátora na celkovou atmosféru a pocit z VŠE, který odráží, dle 

mého názoru, výše zmíněná specifika zahraničního studenta. Pan Doan hodnotí VŠE spíše 

z hlediska svého volného času, nežli ze studijního pohledu „Takhle – já prostě tenkrát, já 

chtěl tady užít si víc, jo, takže skoro první dva roky, tak ještě jsem chodil na přednášky, ale 

pak jsem zjistil, že to nemusím (…) takže já jsem se prostě na to vykašlal, třetí a čtvrtý ročník 

jsem skoro nechodil“.119 Dále přikládá svůj pohled na zkouškové období: „Já jsem vždycky 

poslední měsíc, když (jsem se učil) na zkoušku, tak se zavřel do pokoje a pořád se učil, i když 

jsem to neměl rád, (…) ale po zkoušce už jsem to vypustil z hlavy. Takže skutečně jsem někdy 

měl tři měsíce volno, takže jsem šel na brigádu, ať si vydělám nějaký peníze. A vždycky jsem 

zkoušku udělal. Já jsem nikdy neměl problém“.120 V jiném případě narátor popisuje četnost 

svých návštěv univerzitní knihovny: „Ve škole je knihovna, ale řekl bych, že jsem tam nikdy 

nebyl (smích), protože mně stačí ty český učebnice a už jich mám dost plnou hlavu“.121 

Podobně narátor odpovídá na jiné otázky týkající se studia na VŠE, které pozvolně 

přecházejí v odpověď popisující studentský život a období těsně po studiu, kdy narátor 

pracoval jako úředník starající se o vietnamské dělníky: „Teprve když o tom uvažuji zpátky, 

tak to byly nejhezčí moje roky. Já jsem měl peníze, ne hodně, ale stačilo to na život, dva a 

půl tisíce korun, no ale nemusel jsem pracovat (...) šli jsme na pivo, byly tam holky, udělali 

jsme mejdany na ubytovně a bylo hezky. Ale fakt. Bez starostí“.122 

 

Taktéž politickou situaci v Československu nevnímal narátor nikterak výrazněji, což lze 

vysvětlit právě výše zmíněným faktem, že student pocházel z odlišného kulturního a 

politického prostředí.  

 

Všeobecně se tak zdá, že tento zahraniční narátor, nepohlíží na svá studia na VŠE ani tak 

z pohledu odborně studijního či dokonce politického, spíše jako jej vnímá z pohledu cizince 

                                                 
117 Tamtéž. 
118 Tamtéž. Zde je však nutné poznamenat, že  narátor v odvětví cestovního ruchu, ve kterém je zaměstnán, využívá 

jazykových dovedností, které mu byly na VŠE přednášeny. Rovněž je zde nutné zohlednit aspekt cizince, který byl díky 

dokonalé znalosti českého i vietnamského prostředí, víceméně předurčen pro obor cestovního ruchu. 
119 Tamtéž. 
120 Tamtéž. 
121 Tamtéž. 
122 Tamtéž. 
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prožívající část svého života studiem v zahraničí. Tedy vnímá studentský život běžného 

Evropana spojený se všemi jeho zábavnými stránkami, jako například popíjení s přáteli na 

ubytovacích kolejích, návštěvy diskoték a jiných zábav, užívání si volných dnů mezi 

zkouškami. Právě v tomto ohledu je pohled zahraničního studenta tak odlišný od toho 

domácího, pro kterého byly tyto aspekty běžnou součástí studia a mohl tak více vnímat 

politické reálie v Československu.  

 

3.1.5. MÍRA ODBORNOSTI VÝUKY NA VŠE V DOBĚ NORMALIZACE POHLEDEM PEDAGOGA 

 

I když bylo studium na VŠE poznamenáno předměty, které měly se studiem vědního oboru 

ekonomie jen velmi málo společného, většina předmětů vyučovaných na této univerzitě byla 

zcela objektivně považována za odborné. I takovéto předměty však mohly být, a do jisté 

míry také byly, jak již předestřeli narátoři z řad studentů, poznamenány socialistickými 

specifiky. Tím nejvýraznějším specifikem, kterým byla výuka ekonomie provázána, bylo 

plánování, což vystihl profesor Dvořáček: „Tady byl plán a plán byl zákon“.123 Může se tak 

na první pohled zdát, že v rámci svých studií se posluchači VŠE nesetkali s klasickými 

výrazy, které provázejí ekonomii v západním světě, jakými jsou „volný trh“, „poptávka a 

nabídka“, „konkurenční prostředí“, „neviditelná ruka trhu“ a jiné.  

Skutečnost je však poněkud odlišná. Již v době tuhé normalizace se na VŠE využívaly a také 

vyučovaly přístupy a metody, které jsou ve výuce přítomné dodnes. VŠE totiž byla, zdá se, 

na poli vědeckého výzkumu velmi aktivní a do ekonomické vědy zaváděla mnoho 

progresivních přístupů. Jako příklad lze uvést tehdy málo prozkoumaný obor kybernetika, 

jehož základy položil profesor Valenta: „Ten na základě toho kybernetickýho přístupu, nebo 

systémového pohledu vytvořil klasifikaci inovací, řády inovací a takovýdle věci, což se tady 

dodneška de facto učí“.124 Také celý obor „Ekonomika průmyslu“ byl narátorem vnímán 

jako „dost progresivní“.125 O tom, že byla VŠE velmi inovativní a průkopnická v oblasti 

vědy svědčí i fakt, že univerzitou vyzkoumané metody byly prakticky aplikovány i 

v zahraničí: „Používalo se to nejen u nás, na Slovensku, ale třeba i v Rakousku a 

podobně“.126 Rovněž výuka podnikové ekonomie v podání VŠE probíhala na vysoké úrovni 

                                                 
123 Rozhovor s Jiřím Dvořáčkem vedl Petr Doležal, dne 20. 9. 2017, v Praze. 
124 Rozhovor s Jiřím Dvořáčkem vedl Petr Doležal, dne 20. 9. 2017, v Praze. Profesor Velenta se věnoval 

vědeckotechnickému rozvoji, efektivnosti a inovacím. Za svoji akademickou činnost na VŠE byl oceňen Zlatou medailí za 

zásluhy o rozvoj VŠE, kterou získal již v roce 1978. V roce 1983 poté obdržel Zlatou plaketu Františka Palackého za 

zásluhy o rozvoj společenských věd. 
125 Tamtéž. 
126 Tamtéž. 
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a má zásadní vliv i na dnešní výuku:  „Faktor času, jo? Na začátku, jo? Dívat se na to, že 

ten čas běží a že můžete ten faktor času vyjádřit přes úrokový počet. Takže to, co se dneska 

učí v podnikový ekonomice...(…) úročitel, odúročitel, střadatel, umořovatel, fondovatel, 

zásobitel a podobně, tak to už se učilo. A učilo se třeba i vnitřní výnosový procento a podobný 

záležitosti“.127 Na VŠE se taktéž již za normalizace přednášely, dnes naprosto klíčové 

mikroekonomické ukazatele, jako jsou nákladové funkce podniku a „bod zvratu“. Že se 

takovéto odborné pojmosloví vyučovalo v Československu v období normalizace, neměli 

tušení často ani ekonomičtí odborníci ze zahraničí: „Když potom po osmdesátým devátým 

přijeli odborníci z Ameriky a začali nás vzdělávat, tak začali a skončili bodem zvratu a 

hrozně se divili, že to umíme“.128 Odbornost přednášené látky byla do značné míry 

způsobena i skutečností, že ekonomická věda má své základy v matematice a právě o 

matematizaci profesoři opírali své výzkumy: „Učili modely odvětvový struktury, což dneska 

študáci vůbec nevědí, že jo, tu bilanci meziodvětvových vztahů, toho Leontiefa, jo, tu 

šachovnicovou tabulku jsme tady učili, ekonometrický modely jsme tady učili a podobný 

záležitosti (…). Študákům se to moc nelíbilo, jakmile se tady objevil nějakej ten matematickej 

červíček.“.129  

 

Odborné předměty přednášené na VŠE, spadající do oblasti mikroekonomie se tedy v zásadě 

výrazněji nelišily od současných mikroekonomických výkladů. Poněkud odlišná situace 

panovala v oblasti makroekonomie, kde byl komunistický režim striktnější a činnost VŠE 

pozorně monitoroval. Odborný elementární ekonomický pojem „neviditelná ruka trhu“ se 

tak oficiálně neměl používat: „No, tak takovýdle termíny jsme moc nepoužívali“.130 I přesto 

se na VŠE makroekonomická teorie po vzoru západního světa přednášela, spíše však než 

praktické využití v dobovém národohospodářství se kapitalistická ekonomie vyučovala 

v rámci dějin ekonomického myšlení a z pohledu marxistické kritiky.131 Zhruba v polovině 

osmdesátých let, kdy síla komunistické strany ve společnosti pomalu upadala, došlo 

k nestrannému výkladu klasických ekonomických teorií. Přednášelo se tak například tzv. 

Keynesiánství, ale také Škola racionálních očekávání, Ekonomie strany nabídky nebo 

Monetarismus.132 Praktická využitelnost takovéto ekonomie se poté začala názorně 

                                                 
127 Tamtéž. 
128 Tamtéž. 
129 Tamtéž. 
130 Tamtéž. 
131 ŠEVČÍK, Miroslav (eds.): Politická ekonomie, hospodářská politika a hospodářské dějiny v rámci pedagogických a 

vědeckých aktivit Vysoké školy ekonomické od druhé poloviny 20. století; 2013; s. 496. 
132 Keynesiánství bylo učení J. M. Keynese založené na značném zásahu státní moci do ekonomické sféry. V žádném 

případě se však nejednalo o model podobný uzavřené socialistické plánované ekonomice. Škola racionálních očekávání, 
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představovat na hospodářských politikách jednotlivých zemí západní Evropy a Spojených 

států. V této době se tedy přednášely znaky Thatcherismu nebo Reaganomiky.133 

 

Výuka na VŠE byla na vysoké odborné úrovni, i co se týče praktického hlediska. Pomineme-

li skutečnost, že studenti absolvovali povinnou praxi v posledních letech studia, byla zde 

dokonce možnost vycestovat na zahraniční praxi a to dokonce do zemí západního světa. 

Díky studentské organizaci AISEC bylo studentům a vědeckým pracovníkům VŠE 

umožněno vykonávat praxi v podniku, majícím sídlo v zahraničí.134 Narátor tak například 

vycestoval na dva měsíce do Španělska, kde pracoval pro tamní společnost Empresa 

Nacional del Petróleo.135 Studenti tak mohli zblízka sledovat praktické fungování podniku 

zasazeného do tržního prostředí, kde se nerozhodovalo o množství výroby, o výši ceny a 

jiných podnikových ukazatelích na základě předem stanoveného plánu, ale kde byla nutnost 

brát v potaz a pružně reagovat na faktory trhu, jako jsou nabídka, poptávka, konkurenční 

cena a jiné proměnné. Studenti ale také mohli navštěvovat místní knihovny, měli neomezený 

přístup k necenzurovanému dennímu tisku, rozhlasovému a televiznímu vysílání: „Nejenom 

že jako jsem koukal, jak to tam funguje v praxi, že jo, ten podnik, ale lítal jsem po knihovnách 

a sháněl jsem si podklady“.136 V jiném případě byl narátor vyslán na stáž do Mexika, které 

díky svojí geografické blízkosti Spojeným státům americkým nabízelo nepřeberné množství 

anglicky psané literatury: „Bylo (Mexiko) blízko Spojenejch států, čili spousta jako literatury 

v angličtině“.137 Běžně však bylo umožněno studentům či pedagogům vycestovat i do jiných 

států západní Evropy, v některých případech dokonce do Spojených států nebo do exotické 

Asie: „Jinej kolega byl ve Švédsku, jinej byl v Japonsku, někdo byl tamhle v bývalé 

Jugoslávii (…) do Ameriky přes ten AISEC, jo, po Evropě, do Ameriky a do Japonska“.138 

Profesor Dvořáček díky svým vlastním zkušenostem proto vždy doporučoval studentům 

výjezd do zahraničí, přičemž si současně byl vědom skutečnosti, že studentem takto získané 

zkušenosti je zároveň zvyšuje odbornost celé VŠE: „Já jsem ty lidi opravdu nutil. Já říkám: 

„Něco přivezete,“ že jo? Obohatil se sám jako on, duševně. I materiálně, to už je vedlejší, 

                                                 
Ekonomie strany nabídky a Monetarismus byly ekonomické teorie opírající se výhradně o státem nemodifikované tržní 

prostředí, tedy přesný opak k plánované ekonomice. 
133 Hospodářské politiky uplatňované britskou premiérkou Margaret Thatcherovou a americkým prezidentem Ronaldem 

Reaganem. Tyto politiky se vyznačovali velmi slabým zapojením státního aparátu do ekonomiky země, upřednostněn byl 

výhradně mechanismus volného trhu. 
134 Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales, založena oficiálně v roce 1948. 
135 Společnost působící v petrochemickém průmyslu, založená v roce 1950. 
136 Tamtéž. 
137 Tamtéž. 
138 Tamtéž. 
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ale jako stoupnul v ceně pro tu katedru, pro tu společnost“.139 

 

Výuka a praktická připravenost studentů, potažmo pedagogů na VŠE byla tedy, i díky 

zahraničním zkušenostem některých studentů, na velmi vysoké úrovni. Je však zajímavé, že 

paradoxně někteří studenti byli tak odborně zaměření, že mívali problém s neschopností 

jednání s lidmi: „Oni si nestěžovali na odbornou připravenost, všecko bylo dobrý, ale 

nejčastěji pociťovanej a nejsilnějc pociťovanej nedostatek byl neschopnost nebo neumění 

jednat s lidmi, jo? Oni jako se to naučili, že udělali zkoušku z účetnictví, já nevím co všecko, 

ze statistiky, tak, ale když potom měli řídit nějakej kolektiv a podobně, tak s těma lidma to 

neuměli“.140 V takovýmto případě pak vyčnívali ti, kteří měli zkušenosti s organizováním 

různých akcí, třeba i politicky orientovaných: „Tam bylo zajímavý jedna věc, že v tomhle byli 

vždycky lepší ty svazáci, protože svazáci dokázali zorganizovat nějakou brigádu, odběr krve 

a já nevím co všecko“.141 

 

3.1.6. MÍRA ODBORNOSTI PEDAGOGŮ NA VŠE V DOBĚ NORMALIZACE 

 

Ačkoliv, jak již bylo výše zmíněno, na VŠE působila řada pedagogů, kteří si zakládali na 

marxistickém výkladu filosofie, dějin nebo do značné míry i ekonomie po vzoru Sovětského 

svazu a které narátor nazýval „zdravé jádro“, většina pedagogického sboru sestávala 

z vysoce vzdělaných odborníků ve svém oboru.142 V tomto smyslu je poté poměrně 

nedůležitá skutečnost, zda tito odborníci byli, či nebyli členy komunistické strany. Velká část 

těchto odborníků totiž byla, nebo stále ještě jsou, považovány za přední autority oboru 

ekonomie. Narátor takto zmiňuje například profesora Kamila Janáčka, jenž vyučoval na VŠE 

po celou dobu normalizace, po revoluci byl svého času hlavním ekonomem Komerční banky 

a později se stal členem bankovní rady ČNB: „Kamil Janáček tady potom byl členem 

Bankovní rady a podobně. Takže ty lidi byli odborníci skutečně“.143 Kromě profesora 

Janáčka zmínil narátor profesora Součka, jenž je dnes považován za přeborníka v oblasti 

strategického řízení a který dokázal spojit teoretickou a praktickou aplikaci tohoto oboru: 

„Působil zde profesor Souček, dneska známý odborník na strategii (…) No, a samotný 

                                                 
139 Tamtéž. 
140 Tamtéž. 
141 Tamtéž. 
142 Rozhovor s Jiřím Dvořáčkem vedl Petr Doležal, dne 20. 9. 2017, v Praze. 
143 Rozhovor s Jiřím Dvořáčkem vedl Petr Doležal, dne 20. 9. 2017, v Praze. Profesor Janáček působí na VŠE dosud, 

členem bankovní rady ČNB byl pak do června 2016. Jiný bývalý pedagog působící na VŠE v době normalizace, který se 

později stal členem bankovní rady ČNB, byl Jaroslav Jílek.  
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Souček sem natáh modely dynamickýho chování, čili jak se tady ty podniky chovaj, když se 

změní“.144 Na univerzitě rovněž v této době působil uznávaný profesor František Valenta, 

jehož předmětem vědeckého zájmu byl vědeckotechnický rozvoj, efektivnost a inovace. O 

odbornosti těchto pedagogů, kteří na univerzitě působili již v době normalizace, svědčí výčet 

jejich publikační činnosti: „Nykrýn napsal knížku o marketingu (…), Pelikán napsali knížku 

o kybernetice (…), my už jsme v roce 1980 vydali takovou kolektivní monografii „Strategické 

řízení podniků a VHJ“ (…), kolega Synek napsal kdysi knížku „Modelování nákladů a body 

zvratu“.145  

 

Vysoká odbornost pedagogického obsazení VŠE se projevila také například tím, že již 

v polovině osmdesátých let byl profesor Matějka pověřen vládou diskutovat o systémových 

změnách československé ekonomiky, k čemuž vytvořil skupinu, do které přizval i profesora 

Dvořáčka: „Takže Milan jako se angažoval nejenom po sametu, že jo, ale angažoval se 

předtím. A on mě vtáhnul do týmu, tam byl státní plán ekonomickýho výzkumu, bylo na to 

pět let, co udělat s těma podnikama, protože jsme věděli, že to jde trošku zu grunt“.146 Je 

tedy zřejmé, že VŠE byla velmi dobře informována o reálné ekonomické situace 

Československa, což narátor potvrzuje: „Jo, tak jako samozřejmě tady nějaký ty čísla byly, 

že jo, jako to se vědělo“.147 Ačkoliv měli ekonomové celých 5 let na sestavení ekonomického 

plánu, teoretická i praktická znalost tržního prostředí, ve kterých fungovaly západní 

ekonomiky, umožnila ekonomům z VŠE vypracovat zprávu za pouhých 5 měsíců: „Měli 

jsme na to pět let. A ten výstup byl za pět měsíců“.148 

Tito odborníci mohli být vychováváni jedině díky kvalitnímu programu výuky pedagogů. 

Již samotná příprava na pedagogickou činnost byla totiž na VŠE pokládána za velmi 

důležitou, o čemž svědčí vysoké nároky na doktorandské studenty. Profesor Dvořáček toto 

studium dokonce považuje za obtížnější než v současnosti. Jako první zmiňuje nutnost 

dokonale ovládat minimálně dva cizí jazyky: „Museli jsme udělat přijímací zkoušky ze dvou 

jazyků, a dneska to tím končí“.149 Narátor tím tak poukazuje na skutečnost, že dnes studenti 

v doktorandském programu nejsou z jazyků nikterak přezkušováni, přičemž za normalizace 

to bývala běžná praxe: „Ale my jsme potom z těch příslušnejch jazyků ještě museli dělat 

zkoušku, přečíst 200 stránek nějaký publikace (…) A bez slovníku potom ten examinátor 

                                                 
144 Tamtéž. Profesor Souček je autor nebo spoluautor více než 20 publikací, které jsou vydávány v ČR i v zahraničí. 
145 Tamtéž. 
146 Tamtéž. 
147 Tamtéž. 
148 Tamtéž. 
149 Tamtéž. 
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otevřel kteroukoliv stránku a museli jsme to plynně přečíst a přeložit“.150 Dále se narátor 

ohlíží k rozsahu kvalifikačních prací, které v minulosti upravovala jednotná norma pro 

všechny univerzity, zatímco dnes platí pouze rámcová pravidla a každá vysoká škola, 

potažmo jednotlivé fakulty těchto univerzit, si mohou stanovit svůj vlastní rozsah 

kvalifikačních prací: „Tenkrát to bylo ošetřený. Dneska si to ty fakulty upravujou, zákon na 

to není“.151 Pokud tak odhlédneme od jakéhokoliv politického podtextu výuky, byla 

náročnost na škole, alespoň co se doktorandského studia týče, patrně obtížnější než je dnes, 

což poté v důsledku umožnilo vznik tak kvalifikovaného pedagogického sboru, jakým VŠE 

disponovala. 
  

                                                 
150 Tamtéž. 
151 Tamtéž. 
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3.2. MOŽNÝ POHLED NA ROZDÍL PRŮBĚHU STUDIA NA VŠE A ČVUT 

 

Aby provedený výzkum narativního vyprávění co nejvěrohodněji reflektoval celkovou 

realitu vysokoškolského prostředí před rokem 1989, je nutné do výzkumu zahrnout více než 

jen jednu vysokou školu. Pro svůj výzkum jsem tedy kromě narátorů z řad Vysoké školy 

ekonomické v Praze současně oslovil jednoho bývalého studenta Českého vysokého učení 

technického v Praze. ČVUT jsem záměrně vybral proto, že s VŠE sdílí více společných 

prvků. V první řadě se jedná o technický typ univerzity, a ačkoliv je míra technicky 

odborných předmětů ČVUT jistě širší než v případě VŠE, základní stavební kámen těchto 

technických věd, stejně tak, jako věd ekonomických, je matematika.152 Tudíž narativní 

výstupy splňují podmínku vzájemné porovnatelnosti. Stejně jako tomu bylo v případě VŠE, 

i zde velmi stručně přiblížím historii ČVUT tak, aby čtenář mohl lépe pochopit dobový 

kontext. 

 

3.2.1. VÝVOJ ČVUT V OBDOBÍ KOMUNISMU 

 

České vysoké učení technické v Praze vzniklo v roce 1920 výnosem Ministerstva školství a 

národní osvěty jako spolek sedmi technických vysokých škol - stavebního inženýrství, 

kulturního inženýrství, architektury a pozemního inženýrství, strojního a elektrotechnického 

inženýrství, chemicko-technologického inženýrství, zemědělského a lesního inženýrství, 

speciálních nauk. V roce 1921 se spolek zmenšil na 6 vysokých škol, když Vysoká škola 

kulturního inženýrství byla jako samostatná instituce zrušena a začleněna do působnosti 

Vysoké školy inženýrského stavitelství.  Od roku 1929 se přidala také Vysoká škola 

obchodní.153 V roce 1939 však byly všechny tyto univerzity uzavřeny nacistickou okupační 

správou až do konce druhé světové války v roce 1945, kdy se činnost škol obnovila. 

V padesátých letech prošlo ČVUT reorganizací a v roce 1960 se již sestávalo z čtyř fakult: 

strojní,  stavební,  elektrotechnickou,  technické a jaderné fyziky. V roce 1967 byla přidána 

pátá fakulta – Fakulta architektury. 

 

Počty studentů ČVUT se ihned po válce začaly zvyšovat. V roce 1959 na ČVUT studovalo 

kolem 10 tisíc studentů, přičemž se počty v následujících letech neustále navyšovaly. V roce 

                                                 
152 Jelikož je zde komparována především ovlivnitelnost výuky týkající se technického aspektu studia, není nikterak 

zavádějící skutečnost, že narátor z ČVUT studoval již koncem šedesátých let.  
153 Pozdější VŠE v Praze. 
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1967 se počet navýšil na 14 tisíc studentů. Po komunistických čistkách začátkem 

sedmdesátých let sice počet studujících klesl na 12 tisíc v roce 1973, ale poté opět začal trend 

růstu počtu studentů. Vrchol pak nastal v roce 1981, kdy nějakou z fakult ČVUT studovalo 

18 tisíc studentů. Po tomto vrcholu začal mírný úbytek studentů, v roce 1989 jich studovalo 

něco málo přes 14 tisíc. V grafu níže je celkový počet studentů znázorněn graficky spolu se 

studujícími ženy a studenty dálkových forem studia. 

 

 

Zdroj: vlastní úprava z dat ČSÚ 

 

Co se týče podílu žen na celkovém počtu studentů, je víceméně konstantní. V roce 1959 

studovalo na ČVUT kolem jednoho tisíce žen, v roce 1989 to sice již bylo dva tisíce, ale 

tento nárůst byl zapříčiněn celkovým nárůstem vysokoškolských studentů 

v Československu. Při pohledu na procentní podíl žen na celkovém množství studentů 

ČVUT můžeme zjistit, že podíl žen se v celém zkoumaném období pohyboval kolem 10 %. 

 

Nárůst celkového počtů studujících je převážně zapříčiněn nárůstem počtu studentů 

v prezenčních formách studia. V roce 1959 činil podíl studentů v prezenční formě studia 

okolo 73% z celkového počtu všech studentů, přičemž v roce 1967 to bylo jen 71%.  Po roce 

1970 studuje převážná většina studentů ČVUT presenčně, tento trend se pak dochoval až do 

roku 1989.  Zájem o studium při zaměstnání tak byl patrný na přelomu padesátých a 

šedesátých let, později tento trend klesal. Tato skutečnost je nejspíše zapříčiněna celkově 

obtížnější možností studia technických oborů dálkově. Podrobné znázornění počtu studentů 

studujících na ČVUT mezi lety 1959 až 1989 je znázorněno v tabulce níže. 
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Tabulka č. 3.: Přehled studentů na ČVUT mezi lety 1959 - 1989 

Školní rok Studenti celkem 
z celkového počtu 

studentů ženy 

Studující při 

zaměstnání 

1959 10 079 1 020 2 214 

1967 13 885 1 748 3 509 

1973 11 919 1 387 1 558 

1978 15 774 1 959 2 600 

1981 17 907 2 590 2 815 

1985 16 207 2 338 1 878 

1989 14 436 2 206 1 425 

Zdroj: vlastní úprava z dat ČSÚ   

 

3.2.2. REFLEXE STUDIA NA ČVUT Z POHLEDU PAMĚTNÍKA – ŽIVOTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ 

 

Z narativního vyprávění bývalého studenta ČVUT je snadno rozluštitelné rodinné prostředí 

a rodinné postoje, které formovaly jeho budoucí náhled na komunistickou ideologii. Názor 

jeho otce na komunisty byl dle jeho slov „dost drsný“, jelikož vykonával živnostenské 

povolání krejčího a komunistickým režimem byl tak diskriminován. Narátor k této 

skutečnosti doplňuje: “Ve čtyřicátým osmým mu to všechno vzali a ještě dostal nálepku, že 

byl teda živnostník, což každej živnostník byl vykořisťovatel dělnický třídy. A to ho holt 

poznamenalo, protože vlastně cokoliv dělal, tak mu to omlátili o hlavu, že teda je 

živnostník“.154 Diskrimince ze strany režimu měla nejspíše vliv i na narátora, který pak takto 

komentoval povinnou výuku ruského jazyka: “Byla i povinná ruština, no, ale tu jsme všichni 

tak nějak nenáviděli“.155 V mládí měl narátor díky povolání svého otce rovněž problémy 

s přijetím na střední školu, kdy, ačkoliv měl výborný studijní prospěch v rámci základní 

školy, mu byla zamítnuta přihláška na gymnázium ve štěpánské ulici: „Ty přijímačky se 

braly i podle politickejch... podle politickejch schopností (…). Pochopitelně tam jsem se 

nedostal. A nakonec když můj táta se odvolal, tak mě přiřadili do Karlína, na Lyčkovo 

náměstí. Tam jsem přišel první den, zavolal si mě ředitel a řek mi: „Tady máme samé dobré 

kádry a vy jste syn živnostníka, takže nic takovýho, jděte domů.“ Takže já jsem přišel domů 

                                                 
154 Rozhovor s Josefem Doležalem vedl Petr Doležal, dne 26. 12. 2016, resp. 3. 1. 2017, v Praze. 

155 Tamtéž. 
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a řek jsem tátovi: „Oni mě vyhodili“. A táta říkal: „No, to je hrůza teda, nedá se nic dělat, 

dělám to nerad, ale budu muset sáhnout k jiné metodě“. No, a potom dal nevím kolik peněz 

do obálky, šel za ředitelem školy v té Štěpánské ulici, což bylo to akademické gymnázium, no 

a vida, pak mě tam vzali“.156 Z výše uvedeného se nabízí možné přesvědčení, že narátor 

bude v rámci své negativní zkušenosti s komunistickým režimem protěžovat nesmyslnost 

ideologie a zveličovat problematiku vysokoškolské indoktrinace prorežimní výukou v rámci 

svého narativu vlastních vysokoškolských studií.157   

 

3.2.3. POLITIZACE NA ČVUT 

 

České vysoké učení technické v Praze byla univerzita, jejíž výuka z podstaty věci měla být 

převážně zaměřena na technickou stránku věci. Nabízí se tedy premisa, že ideologizace 

v rámci výuky by měla být omezena na minimum. Minimálně v prvních letech po roce 1948 

však tato premise neplatila, jelikož ihned po nástupu komunistické moci se ČVUT nevyhnula 

mohutná politická čistka studentů.158 

 

V šedesátých letech se však situace zklidnila a ČVUT již nebyla v popředí komunistického 

zájmu, co se týče indoktrinace studia. Kromě technického charakteru univerzity a 

začínajícím vlažnějším obdobím šedesátých let zde zřejmě byla ještě další skutečnost, proč 

komunisté tuto univerzitu tak úzkostlivě nestřežili. O studiích na této vysoké škole a 

převážně na jejích strojních fakultách, nebyl mezi tehdejšími mladými lidmi takový zájem. 

Narátor, který měl značné problémy kvůli původu svého otce se přihlásit na gymnázium, 

měl přijímací zkoušky na vysokou školu o poznání snazší: „Tam jsem se dostal celkem bez 

problémů. Jednak jsem měl... tam žádný přijímačky nebyly, bylo to vlastně podle prospěchu 

na střední škole, a protože jsem měl maturitu dobrou a i dobrý známky a navíc jsem šel na 

strojařinu, kde nebyl zájem, takže tam mě vzali bez nějakejch dalších těch, poměrně bez 

                                                 
156 Tamtéž. 

157 Že tomu tak nakonec nebylo, se dá přičíst faktu, že narátor byl před rokem 1989 vyslán svým pozdějším 

zaměstnavatelem na dlouhodobý zahraniční výjezd do Velké Británie, ačkoliv nikdy nebyl ve straně a ani nijak jinak se 

politicky neprojevoval.  Další fakt, který zapříčinil do značné míry apolitičnost narátora, je jeho odborné zaměření, což 

sám potvrdil v pohovoru zmínkou o svém obrovském zájmu o automobilový průmysl: „Tak jsem se dostal na auťáky, což 

bylo snem každýho kluka.“ 

158 ČVUT nedobrovolně opustilo v krátkém časovém rozmezí stovky studentů. Více viz internetové stránky ČVUT. 
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problémů“.159 

 

Co se týče politických předmětů vyučovaných v rámci ČVUT, představovali minoritu 

v učebním plánu. Narátor si vzpomněl pouze na jeden takový předmět: „Pouze jeden 

předmět byl politickej. A ten se jmenoval marxismus-leninismus“.160 Nicméně i tento jediný 

předmět byl velmi neoblíbený „tenhle předmět neměl nikdo rád“, ale také byla striktně 

vyžadována jeho znalost.161 Nicméně z vyjádření narátora se zdá, že až velký nezájem z řad 

studentů až bojkot zapříčinil, že byl prospěch z tohoto předmětu tak zásadně vyžadován: „A 

samozřejmě zase ty profesoři, nebo ta škola, ta to nelibě nesla, když jako studenti kašlali na 

ten marxismus“.162 Narátor vzpomíná, jak škola dokonce dovolila kvůli tomuto předmětu 

nechat opakovat ročník jednoho ze svých nejlepších studentů, co se do prospěchu 

z odborných předmětů týče: „Já si pamatuju, měl jsem tam spolužáka Petra Fialu, kterej byl 

mimochodem lepší študent než já, byl jeden z nejlepších, měl perfektní známky. A jednou se 

rozhod, byl s rodičema na dovolený v Jugoslávii a byli tam dýl, takže mu zůstalo na 

marxismus-leninismus, jako poslední zkoušku si nechával až na konec a zbyl mu tam jenom 

jeden týden. A ten profesor na ten marxismus to vzal jako takovou urážku jeho předmětu, řek 

mu: „Tak když on si myslí, že to zvládne za tejden a takhle to podceňuje, no tak uvidíme“. 

Samozřejmě ho vyrazili a musel opakovat ročník“.163 

 

Předmět Marxismus-leninismus byl tedy spíše brán jako vysokoškolská obdoba občanské 

nauky na základní škole. Byl povinný, studenty nenáviděný, z pohledu školy důležitý, ale 

rozhodně ne stěžejní. „Byl to normální předmět v průběhu roku, a(…) tak on často ovlivňoval 

dost, řek bych, život těch studentů, protože když někdo to podcenil nebo to, tak potom měl 

                                                 
159 Rozhovor s Josefem Doležalem vedl Petr Doležal, dne 26. 12. 2016, resp. 3. 1. 2017, v Praze. Statistická data z let 1968 

ovšem neukazují, že o vysokoškolská studia strojního zaměření byl velmi malý zájem. V roce 1959 studovalo technické 

obory v českých zemích téměř 15tis.studentů. Tento počet v následujících deseti letech rostl až do roku 1981, kdy 

v technických oborech studovalo více než 48 tisíc studentů. Až poté v pozdních osmdesátých letech zájem o technické 

obory poměrně razantně klesá. 

160 Rozhovor s Josefem Doležalem vedl Petr Doležal, dne 26. 12. 2016, resp. 3. 1. 2017, v Praze. Marxismus-leninismus 

byl sice jeden předmět, ale často byl vyučován v každém školním semestru s jiným podtitulem, např. Marxismus-

leninismus: Historie mezinárodního dělnického hnutí a KSČ, Marxismus-leninismus: Marxisticko-leninská filozofie nebo 

Marxismus-leninismus: Politická ekonomie kapitalismu. 

161 Tamtéž. 

162 Tamtéž. 

163 Tamtéž. 
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velké problémy“.164 Součástí státnic však nebyl: „Nebylo to součástí žádné státnice“. 165 

 

Jiným předmětem, který byl spjat s přítomností komunistického režimu v tehdejším 

Československu, byla povinná výuka ruského jazyka na všech stupních školského systému: 

„Samozřejmě mezi tím byla i povinná ruština, no, ale tu jsme všichni tak nějak 

nenáviděli“.166 Kromě ruštiny však již v šedesátých letech byla vyučována i angličtina: „Na 

vysoký škole pak jsem měl taky angličtinu“.167 Právě angličtina byla spojena se západním 

světem a jeho kulturou, tedy svého času největším nepřítelem celého socialistického bloku. 

Je tedy zřejmé, že výuka na ČVUT se zaměřovala převážně na odbornou část výuky, ke které 

byla zapotřebí i výuka anglického jazyka. Kromě ruštiny, která byla brána vesměs jako druhý 

úřední jazyk, byl jediný ideologický předmět Marxismus-leninismus brán spíše jako nutný 

formálně administrativní prvek výuky. Výuka však v žádném případě nestála na znalosti 

tohoto předmětu. Taktéž byl tento předmět zcela izolován od technicky odborných předmětů, 

jinými slovy komunistická ideologie neměla ambici (a ani ji mít nemohla) vysvětlovat určité 

technologické, fyzikální, chemické a jiné jevy ze svého úhlu pohledu.   

 

3.2.4. POLITICKÉ PŘESVĚDČENÍ KANTORŮ ČVUT 

 

Pokud jde o politické přesvědčení vysokoškolských pedagogů působících na ČVUT, je zde 

velká podobnost s výše zmíněnou problematikou vyučovaných předmětů. Komunistický 

režim mohl vychovávat a školit pedagogy nebo inteligenci věrni komunistické ideologii 

především v rámci humanitních věd. Novou „dělnickou inteligenci“ takto režim vytvářel 

z řad dělnické třídy různými večerními nadstavbovými kury. Nejznámější institucí 

produkující spolehlivé kádry pak byla Večerní univerzita marxismu-leninismu, kterou 

navštěvovali mnozí přední činitelé KSČ. 168 Tato nová inteligence mnohdy absolvovala 

univerzity a získala tak tituly ve výrazně kratší době studia než klasičtí studenti. Prominentní 

komunisté také měli svůj vlastní individuální studijní program, přičemž rozhodující roli 

nehrál studijní prospěch, ale oddanost režimu. Takto byli vyškoleni i mnozí pedagogové, 

                                                 
164 Tamtéž. 

165 Tamtéž. 

166 Tamtéž. 

167 Tamtéž. 

168 VUML sídlil v dnešní ulici José Martího, Praze 6 – Veleslavín. Nyní je budova součástí Karlovy Univerzity. Absolventi 

získávali dnes již neplatný titul RNDs.  
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kteří na školách přednášeli zmíněný předmět Marxismus-leninismus. Takovýto postup však 

nemohl být praktikován u tak odborných činností, jakými jsou výuka fyziky, chemie, 

matematiky, tím spíše sektorově odborných věd, které se vyučují na strojních či stavebních 

fakultách ČVUT. Exaktní vědy tudíž ze své podstaty ani nemohly být komunistickým 

režimem nijak výrazněji indoktrinovány. Taktéž by jen stěží mohl být dělník se základním 

vzděláním, který je nanejvýš loajální režimu, mohl být během večerních kurzů vyškolen na 

vysokoškolsky vzdělaného odborníka v oblasti strojírenství či vysokoškolského pedagoga. 

 

Fakt, že odborný pedagogický sbor na ČVUT byl ze své podstaty převážně apolitický, zmínil 

i narátor: „No, tak tenhleten... tenhleten takovej marxista, v uvozovkách, to bylo celkem 

jasný. Ty ostatní, ty se spíš zajímali o ty odborný věci, a politicky nevím, jak na tom byli, ale 

rozhodně ten komunismus nepropagovali“.169 Totéž se v podstatě potvrdilo v roce 1968 po 

obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy, shodou okolností v době, kdy narátor 

skládal závěrečné zkoušky svého studia a obhajobu diplomové práce, kdy se dokonce setkal 

s vřelým přístupem odborné komise: „U obhajoby to bylo nesmírně příjemný, všichni 

profesoři, všichni tam byli... s trikolorou měli... a byli takoví, řek bych, i jako mírní, poněvadž 

jsme drželi pohromadě“.170 

 

Z vyjádření narátora tedy vyplívá, že univerzita ČVUT jako celek v zásadě nebyla nijak 

přepolitizovaná, přesněji řečeno výuka na ČVUT byla z naprosté většiny stavěna na 

odbornosti předmětů a všeobecně celosvětově potvrzených vědeckých předpokladů a ne na 

základě vědeckých polopravd komunistické ideologie tak, jako bylo aplikováno v rámci 

některých humanitních oborů. Vyplnil se také původní předpoklad, že výuka ve škole 

takovéhoto technického zaměření nemohla být vyučována pedagogy, kteří by nebyli vysoce 

specializovanými odborníky v rámci své profese. A to vše přesto, že zde byl taktéž vyučován 

povinný předmět Marxismus-leninismus, který ačkoliv byl problematický z pohledu 

přísného vyučujícího pedagoga, nebyl zahrnut v závěrečných státních zkouškách. Spíše nežli 

ideologicky věrné absolventy a možné kandidáty komunistické nomenklatury tedy 

vychovávalo ČVUT vysoce specializované odborníky technického směru, kteří se dají 

označit jako příslušníci tzv. šedé zóny. 

 

                                                 
169 Rozhovor s Josefem Doležalem vedl Petr Doležal, dne 26. 12. 2016, resp. 3. 1. 2017, v Praze. 

170 Tamtéž. 
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Pokud tak porovnáme ČVUT vůči VŠE, nejsou zde shledány, co se fungování univerzit 

v období komunismu týče, žádné signifikantní odchylky. Zcela pak v tomto případě platí 

premisa, že technický studijní obor a jemu přidružené odborné předměty, je jakoukoliv 

autoritativní mocí, mnohem hůře ovlivnitelný.  
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ZÁVĚR 

 

Cílem této práce bylo zanalyzovat, zdali a případně do jaké míry, bylo české vysokoškolské 

studium v době pozdní normalizace ovlivněno normalizační ideologií. Zdali výuka byla 

natolik provázána s politickým systémem Československa, potažmo se Sovětským svazem, 

jak se dnes mnozí laikové domnívají. Tato analýza byla aplikována na konkrétní případ 

Vysoké školy ekonomické v Praze. Důvodů, proč byla vybrána právě tato univerzita, je více. 

V první řadě se zde jedná o studia ekonomických věd, která byla pro fungování tehdejšího 

Československa, z národohospodářského pohledu, považována za možná nejdůležitější 

vědní obor. Díky tomuto hledisku, spolu s přihlédnutím k stanoveným hospodářským 

plánům, normám nebo pravidelným pětiletkám, by pak výuka na takovéto univerzitě měla 

být z logiky věci poměrně hluboce indoktrinovaná státní ideologií. V druhé řadě se jedná o 

velmi specifický obor, jelikož ekonomická studia se nacházejí na pomezí oborů 

humanistického a technického zaměření. Vezmeme-li jako premisu, že humanistické obory 

byly autoritativní mocí vesměs snadněji politicky ovlivnitelné na rozdíl od oborů 

technických, bylo velmi zajímavé sledovat, zdali se výuka ekonomie přikláněla k větší či 

menší ideologizaci. 

  

Z metodologického hlediska jsem upřednostnil metodu kvalitativní před metodou 

kvantitativní. Pro tento výzkum jsem aplikoval směr kvalitativní metody zvaný orální 

historie, opírající se o narativní vyprávění menšího vzorku respondentů, kteří sestávali 

z bývalých studentů a pedagogů působících na VŠE v době pozdní normalizace. Tento typ 

kvalitativní metody jsem zvolil pro její autentičnost, jelikož to byli právě jednotliví narátoři, 

kteří tehdejší výuku prožívali zblízka. Díky kvalitativnímu zkoumání tak tito narátoři 

neodpovídali na uzavřené otázky, nýbrž sdíleli své dojmy ze studií na VŠE na základě 

otevřeného životopisného rozhovoru.  

 

V úvodu práce jsem ve stručnosti přiblížil vývoj českého vysokého školství. Pro lepší 

pochopení celého kontextu vysokoškolského prostředí jsem zde znázornil nejvýznamnější 

milníky, zákony a vyhlášky, které český vysokoškolský systém ovlivnily. Tento vývoj jsem 

doplnil o statistická data univerzitního systému tak, aby si čtenář mohl vytvořit obrázek o 

vývoji počtu vysokých škol na českém území, o počtu studentů běžného i dálkového studia 

nebo o vývoji neustále se navyšujícího počtu studujících žen. V teoretické části práce jsem 

taktéž vystihl historii VŠE od jejího vzniku, přes šedesátá, sedmdesátá a osmdesátá léta až 
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po listopad roku 1989.  

 

Na úvod praktické části této studie jsem považoval za přínosné pouze stručně vysvětlit hlavní 

přednosti směru orální historie a obhájit tak její využití pro tento výzkum. Dále jsem zde 

popsal praktický postup výzkumu, v rámci něhož jsem znázornil časovou osu a objasnil 

logiku výběru narátorů účastnících se této studie, přičemž jsem tyto narátory představil. Pro 

úplnost nemohla chybět zmínka o vlastním průběhu vedení rozhovorů, stejně tak jako o 

etické stránce výzkumu.  

 

Výčet narátorů byl tvořen z bývalých studentů pražské VŠE paní Markétou Maršálkovou, 

panem Danem Doanem, paní Janou Přikylovou a panem Josefem Dvořáčkem, který nejen, 

že na VŠE studoval, ale také zde dosud vyučuje. Dále se výzkumu zúčastnil Josef Doležal 

jakožto bývalý student ČVUT. 

 

Základem praktické části výzkumu a tedy celé studie byly osobní zkušenosti 

z vysokoškolského studia zmíněných narátorů. Na základě takto získaných narativů jsem 

poté interpretoval své dojmy z rozhovorů a došel k pozoruhodným zjištěním. Je však nutné 

poznamenat, že na základě výpovědi tak malého vzorku respondentů nelze obecně 

generalizovat, avšak velká shoda všech zmíněných narátorů v nejzásadnějších otázkách 

dokazuje, že výsledky mohou být pokládány za velmi relevantní a důvěryhodné.   

 

Co se týče samotného studia na VŠE, bylo nepochybně ovlivněné normalizační ideologií. 

Ovšem toto tvrzení neplatí, vezmeme-li v potaz opravdu stěžejní odborné předměty, které 

tvoří podstatu studia VŠE. V takovýchto případech nebylo zjištěno žádné signifikantní 

ideologické ovlivnění výuky. Výuka, která byla spjatá s politikou, tak spočívala pouze v 

lehké modifikaci některých odborných nauk a ve vytváření doplňkových předmětů, které 

sice byly pro všechny studenty povinné a pro úspěšné dokončení VŠE nezbytně nutné, a 

v mnohých případech bylo absolvování takovýchto předmětů velmi obtížné, avšak v žádném 

případě neměly tyto předměty vliv na konečnou odbornou kvalifikaci absolventů univerzity. 

VŠE tedy v době normalizace neztratila nic na své odbornosti a je tak možné ji přiřadit 

k odborným typům vysokých škol technického zaměření, jakým například bylo ČVUT. 

Rovněž srovnání těchto dvou univerzit, kterou jsem znázornil na konci praktické části studie, 

výše zmíněnou skutečnost potvrdila. Co se týče studentů a lektorů působících na VŠE, je 

zřejmé, že spadli do průměru společenských poměrů osmdesátých let, který se vyznačoval 
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ironizováním normalizačního režimu v rámci privátního života a oficiálním mlčícím 

souhlasem navenek, čímž se řadili do tzv. šedé zóny. Výsledky provedené analýzy tak 

vyvrací veškeré předsudky laické veřejnosti, opírající se o domněnky, že výuka na VŠE byla 

ideologicky zásadně pozměněna. Naopak výuka na VŠE vykazovala, co se odbornosti týče, 

velmi vysoké standardy, které se, nejen na této univerzitě, aplikují dodnes. Taktéž je mylné 

přesvědčení, že tehdejší výuka je absolutně nevyhovující pro současné kapitalistické tržní 

uspořádání, jelikož všichni narátoři účastnící se výzkumu se dokázali bez problémů zapojit 

do volnotržní soutěže a své znalosti získané při studiích VŠE dodnes využívají.   

 

Bylo by velmi zajímavé tuto studii rozšířit i o analýzu jiných českých vysokých škol, 

případně o následné porovnání těchto univerzit mezi sebou. Také by bylo jistě užitečné 

prozkoumat míru ideologizace jednotlivých oborů. Například zda jak moc bylo studium na 

humanitárních oborech ovlivněné normalizační politikou, jak konkrétně a v rámci jakých 

předmětů? Míra této indoktrinace by poté měla být porovnána s politickou 

ovlivnitelností ryze technických oborů. Rovněž by bylo vhodné do průzkumu zahrnout 

tehdejší Večerní univerzitu marxismu a leninismu a zanalyzovat pocity jejích dřívějších 

studentů. Jiný směr výzkumu by pak mohl spočívat v analýze rozdílu indoktrinace v průběhu 

času, tedy jak moc se lišila míra ideologizace výuky univerzit v padesátých, šedesátých, 

sedmdesátých a osmdesátých letech. 

 

Jakožto absolvent Národohospodářské fakulty VŠE jsem za zjištění, ke kterým vedla tato 

diplomová práce, z pochopitelných důvodů rád. Domnívám se totiž, že tato práce může 

přispět k lepšímu vnímání předlistopadové, a ve svém důsledku i polistopadové, VŠE ze 

strany laické veřejnosti. Z mého osobního pohledu je však důležitější vnímání veřejnosti 

směrem ke kantorům, kteří působili na škole před rokem 1989 a kteří zde působí až dodnes, 

neboť jsem mnohokrát obdržel ze svého okolí otázku, co mě mohli naučit lidé, kteří 

vyučovali ekonomii ještě za normalizace a moderní ekonomické teorie se doučili teprve 

nedávno. Tato studie, dle mého názoru, dává na tyto otázky jasné odpovědi. 
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PŘÍLOHA Č. 1.: DOPIS POTENCIÁLNÍM NARÁTORŮM 

Předmět: Žádost o spolupráci v rámci akademického výzkumu 

Vážený pane/paní… 

tímto dopisem bych Vás chtěl požádat, jakožto úspěšné absolventy Vysoké školy 

ekonomické v Praze, o spolupráci v rámci akademického výzkumu z oblasti Vašeho 

dřívějšího studia na VŠE pod názvem „Vnímání studia v době normalizace na Vysoké škole 

ekonomické v Praze jejími tehdejšími studenty“. 

Výzkum bude zaměřen na způsob, styl, formu a obsah výuky v době normalizace, tedy 70. 

- 80. léta dvacátého století a jeho výsledkem bude v první řadě diplomová práce. Anotace 

práce je poté přiložena v samostatném listu tohoto dopisu. Diplomová práce je psána v rámci 

Katedry orální historie a soudobých dějin při Fakultě humanitárních věd Univerzity Karlovy, 

celý projekt je však podporován Centrem pro dějiny VŠE. 

Forma Vaší role ve výzkumu by spočívala v tzv. narativním vyprávění, tedy jakýsi Váš 

životní příběh vyprávěný formou rozhovoru (obvykle dvě sezení po jedné hodině) s důrazem 

na studijní léta, poskytnutý autorovi diplomové práce.  

Ačkoliv musí být takovýto rozhovor kvůli transparentnosti zaznamenán na magnetickou 

pásku, rozhovor je v neformálním duchu a absolutní anonymita, pokud je požadována, je 

samozřejmostí.  

Plán výzkumu je stanoven na rozmezí od října 2016 do října 2017, konkrétní termíny 

rozhovorů a jejich místo konání, budou přizpůsobeny Vašim možnostem.  

Budu velmi vděčný a potěšen, pokud projevíte o účast v takovémto výzkumu zájem. Pakliže 

tomu tak bude, prosím kontaktujte mne kdykoliv na e-mailovou adresu 

petr.dolezal.com@seznam.cz, či tel. čísle 733 654 768. 

V opačném případě se omlouváme za Váš čas a přejeme mnoho úspěchů. 

Se srdečným pozdravem, 

Ing. Petr Doležal, autor výzkumu 
 


