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1 ÚVOD
„Pro budoucnost anebo pro minulost, pro dobu, kdy myšlení bude svobodné, kdy
se lidé budou lišit jeden od druhého a nebudou žít v samotě, pro dobu, kdy bude
existovat pravda a kde věci, které se stanou, nebudou se moci odestát.“
George Orwell (1984, str. 29, překlad Eva Šimečková)
Mezi nejhorší období v dějinách Československa lze bezesporu zařadit 50. léta
20. století. Po únorovém převratu v roce 1948 uchopili moc komunisté a záhy došlo
k nastolení vlády komunistické moci, která trvala v různé formě až do roku 1989.
Totalitní režim v Československu v období let 1948 – 1953 je nazýván režimem
stalinistickým, z důvodu aplikace praktik používaných v Sovětském svazu v době
neomezené vlády J. V. Stalina. Až do přechodu k demokracii v roce 1989 bylo uvedené
období vykládáno tendenčně, v duchu komunistické propagandy. To samé platí
o prezentaci a vyučování období stalinismu ve školách. Skutečnosti byly zkreslovány,
fakta záměrně zamlčována nebo tendenčně vysvětlována. V současnosti je období
stalinismu v učebnicích zařazeno a na školách vyučováno. Rigorózní práce by měla
přinést odpověď na otázku, jakým způsobem probíhá výuka uvedeného období na
středních školách a gymnáziích v současné době. Zaměřím se především na použití
výukových metod, organizačních forem výuky a časovou dotaci výuky sledovaného
období i na který z fenoménů stalinismu je kladen ve výuce největší důraz.
Primárním cílem rigorózní práce by mělo být zhodnocení výuky období
stalinismu v Československu na středních školách, zejména posouzení rozsahu,
správnosti a úplnosti učiva, včetně vyhodnocení poznatků z praktické výuky.
Sekundárním cílem rigorózní práce bude představit a popsat stalinismus jako typický
příklad totalitarismu, vymezit rozhodující prvky této nedemokratické formy vlády na
příkladu Československa v letech 1948 – 1953. Rigorózní práce bude obsahovat také
názor na současnou výuku období stalinismu v Československu pamětníků doby,
politických vězňů, přímých účastníku besed se studenty. Do rigorózní práce jsem
zařadil i poznatky a výstupy badatelů sekce vzdělávání z Ústavu pro studium totalitních
režimů, kteří se kvalitou výuky období Československa v letech 1948 – 1953 zabývají.
Výuka sledovaného období byla také předmětem výzkumu, který Ústav pro studium
totalitních režimů zadal v roce 2012 agentuře Factum Invenio s.r.o., a jehož výsledky

2
budu v mé práci prezentovat. Rigorózní práce je strukturována do deseti hlavních
kapitol, včetně úvodu a závěru. Práce logicky postupuje od části teoretické, přes
případovou studii, až do části praktické. Pro větší přehlednost jsou vybrané kapitoly
ještě rozčleněny do jednotlivých podkapitol, což se zejména týká případové studie
Československa v období stalinismu. Pokud budu hodnotit výuku stalinismu
v Československu v praktické části rigorózní práce, je nutné nejprve důkladně
teoreticky fenomén stalinismu popsat a vysvětlit.
V teoretické části rigorózní práce se budu snažit vysvětlit a popsat stalinismus
jako typický příklad totalitního režimu. V první části klasifikuji totalitarismus, vymezím
historický počátek a určím jeho hlavní rysy. Ve druhé kapitole se budu zabývat
stalinismem, který byl typickým příkladem totalitarismu a prakticky fungoval
v Sovětském svazu, odkud byl posléze rozšířen do většiny komunistických států včetně
Československa. Třetí část jsem věnoval stalinismu v Československu, jenž se odvíjel
dle sovětského vzoru a vedl k totální destrukci společnosti. Praktická aplikace prvků
totalitarismu a stalinismu znamenala pro Československo v 50. letech 20. století špatný
hospodářský vývoj, teror, násilí a persekuce. Došlo k potlačení základních práv
a svobod občanů. Třetí kapitola představuje nejrozsáhlejší část rigorózní práce
a je rozčleněna do šesti podkapitol. Důvodem je vysvětlení praktické aplikace prvků
stalinismu a metod používaných k ovládnutí společnosti dle sovětského vzoru
v komunistickém Československu v letech 1948 – 1953. V praktické části rigorózní
práce se zaměřím na prezentaci období stalinismu v Československu ve školních
učebnicích pro střední školy a gymnázia. V této části rigorózní práce budu posuzovat
nejen rozsah učiva v jednotlivých učebnicích, ale zaměřím se na správnost a úplnost
historických i politologických údajů, včetně používání relevantních pojmů. Učivo
v učebnicích, podle kterých se v současné době vyučuje, zhodnotím a porovnám.
Poslední část práce věnuji výuce stalinismu v praxi. Na základě osobních rozhovorů
popíši a srovnám výuku období stalinismu na vybraných středních školách a
gymnáziích. Zaměřím se především na použití výukových metod, časovou dotaci pro
sledované období i na hlavní vyučovaná témata období stalinismu v Československu.
V rigorózní práci použiji empiricko – analytický přístup, který umožňuje nestranný
pohled, ale klade důraz i na přesnost a úplnost prezentovaných údajů. Problematiku
Československa v období stalinismu vysvětlím metodou případové studie. Pro zjištění
údajů o konkrétním způsobu výuky na jednotlivých středních školách a gymnáziích
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využiji metodu řízeného rozhovoru. Metodu strukturovaného řízeného rozhovoru
použiji na vybraných gymnáziích v Praze, Středočeském, Karlovarském, Ústeckém,
Jihočeském a Plzeňském kraji. Ve zbývajících krajích ČR oslovím ředitele gymnázií
formou připraveného dotazníku, kde budou jasně a konkrétně formulované otázky, které
budou umožňovat konkrétní odpovědi. Cílem dotazníkového výzkumu bude získat
reprezentativní vzorek odpovědí ze všech krajů ČR, což umožní pohled na výuku
stalinismu ve všech částech naší republiky. Pro svoji rigorózní práci požaduji odpověď
na tři základní otázky: 1) Časová dotace výuky sledovaného období na konkrétní škole
– počet výukových hodin, ročník, předmět? 2) Výukové metody, organizační forma
výuky, použití výukových pomůcek? 3) Na který fenomén stalinismu je kladen hlavní
důraz ve výuce? Zpracované a vyhodnocené informace budou prezentovány v šesté
kapitole rigorózní práce. Vzhledem ke skutečnosti, že současné gymnaziální vzdělávání
je realizováno na gymnáziích veřejných, soukromých a církevních, považuji za důležité
v rigorózní práci prezentovat získané informace o výuce stalinismu a stalinismu
v Československu ve všech výše uvedených typech gymnázií. Práce by měla dát
odpověď na otázku, zda není rozdíl v úrovni výuky sledovaného období s ohledem na
typ gymnázia. V osmé kapitole rigorózní práce se budu věnovat současné výuce období
stalinismu pohledem politických vězňů, kteří přímo hovoří se studenty v rámci besed
pořádaných na školách.
Totalitarismus jako specifické označení politického režimu nebo formy vlády
byl fenoménem především 20. století. Jako teoretický koncept bývá nejčastěji spojován
s diktátorským režimem fašistické Itálie, nacistickým Německem a stalinismem
v Sovětském svazu. Je nutné si však uvědomit, že není možné každý nedemokratický
režim nazývat totalitarismem. Totalitní režim a forma ovládnutí společnosti má své
charakteristiky, které definují a vymezují například C. J. Friedrich, Z. Brzezinski,
R. Aron, H. Arendtová, G. Sartori a J. J. Linz. Formy totálního ovládnutí společnosti se
navzájem odlišují právě aplikací prvků a metod pro daný cíl používaných. Proto nelze
postavit do jedné totožné roviny fašismus, nacismus a stalinismus. I přes některé shodné
znaky je patrný rozdíl v praktickém fungování těchto nedemokratických režimů vlády.
Nosným pilířem totalitarismu je ideologie, kterou je zaštítěna snaha o dosažení
určených cílů. Argumentem bylo dobro národa a společnosti, vysněný cíl, lepší
budoucnost, šťastný a spokojený život jedince ve společnosti. Historická fakta prokazují
omezenou životnost klasických totalitarismů minulého století, avšak i v dnešní době
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najdeme státy, které sice nejsou klasickými totalitarismy, ale ve kterých jsou některé
prvky totalitarismu aplikovány a používány.
Stalinismus je termín používaný k označení typu totalitarismu prakticky
aplikovaného v Sovětském svazu. Jeho kořeny můžeme nalézt v Ruské revoluci, po níž
začalo násilné formování společnosti na cestě k socialismu. Totalitní moc postavená na
ideologickém principu dosáhla svého vrcholu za vlády J. V. Stalina v letech 1934 –
1953, proto je tento totalitní režim vlády nazýván stalinismem. Konec občanské
společnosti, její totální ovládnutí za pomoci násilí a nedemokratických metod, míra
uplatňování totalitní moci zařazuje sovětský stalinismus mezi klasické totalitní režimy.
Stalinistický politický systém v Sovětském svazu, nástroje moci a jejich uplatňování ve
jménu socialistické budoucnosti, změnil zásadně nejen život občanů, ale i kompletně
politiku celého státu. Vláda komunistické strany v čele s neomezeným diktátorem
Stalinem nám dává nejvěrnější ukázku teoretického i praktického využití ideologie
totalitarismu. Teoretický koncept našel v Sovětském svazu své praktické využití.
Případová studie popisuje Československo v období stalinismu v letech 1948 –
1953. Podobně jako v Sovětském svazu nastupuje komunistická diktatura po státním
převratu, Únorovým pučem v roce 1948 začala éra komunistické totalitní vlády, jež
aplikovala prvky a metody stalinismu, v našem státě. Metody a způsoby totálního
ovládnutí společnosti dle sovětského vzoru byly naplněny přesně dle pokynů Moskvy.
Československý komunistický vůdce K. Gottwald praktikoval Stalinovu politiku ke
spokojenosti sovětského diktátora. Dochází k reformě politického a stranického
systému, jehož výsledkem je neomezená moc komunistické strany, což znamená konec
politického pluralismu v Československu. Podle nastavené sovětské strategie funguje
hospodářství a ekonomika, probíhá násilná kolektivizace zemědělství i industrializace.
Těmito kroky došlo k restrukturalizaci státu i celé společnosti. Totalitarismus
sovětského typu přenesený do Československa přinesl i vykonstruované politické
procesy pod dohledem sovětských poradců. Cílem těchto politických procesů byla
likvidace odpůrců a zastrašení obyvatelstva. Důležitou úlohou hrála propaganda
využívající ideologii jako nástroj manipulace společnosti. Komunistický totalitní režim
ovládal a používal bezpečnostní složky státu jako represivní orgány sloužící k udržení
a posílení moci.
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Z rigorózní práce by měla být zřetelná špatnost totalitního režimu i nutnost
předání relevantních informací mladé generaci narozené již v době demokracie.
Totalitní režim vlády je absolutním protipólem demokracie. V totalitarismu jsou
potlačena veškerá práva a svobody jednotlivců, rozhodující je ideologie a vize směřující
k vytčenému cíli. Způsoby a metody, kterými mělo být těchto cílů dosaženo, lze označit
jako děsivé, ovšem za absurdní můžeme označit i celý režim. Dle mého názoru je nutné
mladé generaci předat relevantní informace z období, které je označováno jako nejhorší
a nejsmutnější v dějinách Československa.
Ze seznamu použité literatury a pramenů je zřejmý dostatečný počet
relevantních zdrojů k tématu mé rigorózní práce. Ze zahraničních autorů považuji za
nutné prezentovat myšlenky výše jmenovaných klasiků totalitarismu, z domácích autorů
jsou v práci použity myšlenky a závěry především M. Kubáta, S. Balíka a B. Říchové.
Československo v období stalinismu podrobně zpracoval zejména K. Kaplan. Rigorózní
práce čerpá také ze zdrojů internetových, učebnic, politologických časopisů a sborníků.
V rigorózní práci jsem také využil poznatků badatelů z Ústavu pro studium totalitních
režimů a názorů vyučujících předmětů dějepisu a základů společenských věd na
navštívených gymnáziích. V rigorózní práci prezentuji zhodnocení výuky a názor na
současnou výuku očima pamětníků doby, politických vězňů, přímých účastníků besed
se studenty.
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2 TOTALITARISMUS
Totalitarismus jako formu politického uspořádání ve společnosti spojujeme
s obdobím 20. století (Balík, Kubát, 2004: 21). Klasický totalitarismus je produktem
období mezi první a druhou světovou válkou (Reiman, 2000: 18). Po první světové
válce došlo k rozpadu říší. Státní, politické, sociální i společenské poměry byly
nestabilní, vznikaly nové státy s vládami bez zkušeností, které si hledaly své místo
v mezinárodním systému (Reiman, 2000: 23).
Je nutné poznamenat, že nelze označit za totalitarismus každý nedemokratický
politický režim, i když jsou v něm uplatňovány některé shodné či podobné znaky
totalitního režimu (Balík, Kubát, 2004: 12). Proto je důležité zřetelně oddělit historicky
starší nedemokratické formy vlády ve společnosti – starověký Egypt, Spartu, Athény od
totalitní vlády v moderní společnosti 20. století (Říchová, 2006: 226). Nicméně někteří
autoři (Popper, Carr, Bobbio, Čermák) přistupují k teorii totalitarismu z normativního
hlediska. Prezentují totalitarismus jako fenomén, který je spojen s lidskou přirozeností.
Z jejich úhlu pohledu totalitarismus existoval, existuje a bohužel existovat bude
(Holzer, 2006: 21). Dle Čermáka jsou totalitární prvky a totalitní myšlení součástí
každodenního lidského života, nehledě na historické období a společenský řád (Čermák
1992: 152).
Není pravdou, že výraz totalitarismus vymyslel Benito Mussolini, přestože to
někteří autoři uvádějí. Fakta prokazují Mussoliniho zásluhy o popularizaci slova
totalitarismus, o čemž svědčí skutečnost převzetí pojmu fašistickými ideology (Balík,
Kubát, 2004: 21). Jako politický pojem byl totalitarismus použit antifašisty v květnu
1923, v souvislosti s kritikou volební reformy zavedené Mussolinim, konkrétně
italským novinářem a politikem G. Amendolou (Budil, 2007: 92). Snahu Mussoliniho
vlády o ovládnutí společnosti a veřejného života formou útlaku a násilí nazval
„totalitním systémem“. V lednu 2005 použil termín totalitarismus L. Basso, který
napsal: „Všechny státní orgány – král, parlament, soudy - , které v tradiční teorii tři
moci, se stávají instrumentem jedné strany usilující o to, být interpretátorem jediné
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vůle, nedefinovatelného, totalitarismu“ (dle Balík, Kubát, 2004: 22).1 Italští odpůrci
fašismu začali používat výraz totalitní v souvislosti s komunismem. Podle jejich
interpretace byl fašismus a komunismus totalitní reakcí na demokracii a liberalismus.
Největší zásluhu na převzetí pojmů totalitní a totalitarismus fašisty měl ideolog
Giovanni Gentile. Díky němu bylo změněno vnímání výrazu na pozitivní pro fašistický
stát. Výrazy totalitarismus a totalitní se staly součástí slovníku Mussoliniho i dalších
politiků fašistické Itálie. Naopak v nacistickém Německu byly pojmy totální a totalitní
používány Adolfem Hitlerem jen krátce po nástupu k moci v roce 1933, ale později tyto
výrazy opustil a pro Třetí říši používal výraz autoritativní. Jako ideální označení pro
politický režim Třetí říše propagovali pojem totalitní J. Goebbels a C. Schmidt, avšak
bez úspěchu.
Diskuse o pojmech totalitní a totalitarismus probíhala od 20. let 20. století, ale
k běžnému používání došlo po skončení druhé světové války (Balík, Kubát, 2004: 21 –
23).
Totalitarismus z hlediska politologického bývá nejčastěji spojován s politickým
režimem prakticky fungujícím v nacistickém Německu a komunistickém Rusku,
respektive v Sovětském svazu (Balík, Kubát, 2004: 24).
Hlavní rysy a rozhodující prvky definující totalitarismus jako specifickou formu
vlády určil C. J. Friedrich v polovině 50. let 20. století definicí pěti hlavních znaků
rozvinutých spoluprací se Z. Brzezinskym o znak šestý. Jejich šest hlavních rysů
představuje základní klasifikaci režimu, i když byly některé charakteristiky upravovány
a modifikovány (Říchová, 2006: 228 - 229). Prvním znakem totalitarismu je oficiální
ideologie, kterou jsou nuceni přijmout a dodržovat všichni členové společnosti.
Předkládaným cílem je nahrazení současné společnosti společností novou, pro lidstvo
ideální. Druhým prvkem je jedna masová politická strana většinou v čele s jediným
představitelem diktátorem, vůdcem. Strana je hierarchicky uspořádána a většinou
nadřazena státní byrokracii, nebo je s ní úzce propojena. Zdravé jádro strany tvoří
vášniví a oddaní stoupenci prosazované ideologie. Třetí rys zahrnuje „systém

1

Uveřejněno v časopise La Rivoluzione Liberale 2. 1. 1925, autor Lelio Basso pod pseudonymem

Prometeo Filodemo (Balík, Kubát, 2004: 22).
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teroristické policejní kontroly“, řízené a podporované čelními představiteli strany,
s úkolem boje proti určeným třídám a složkám společnosti nebo odpůrcům režimu.
Systém za tímto účelem využívá moderní vědecké poznatky, především z oboru
psychologie. Čtvrtým znakem je absolutní vliv na prostředky masové komunikace
prostřednictvím oddaných stranických kádrů, zejména na tisk, rádio a film. Pátý prvek
zahrnuje „kompletní monopol kontroly veškerých prostředků ozbrojeného boje“, který
spočívá opět v rukou loajálních kádrů strany. Šestý rys představuje centrálně řízenou
a kontrolovanou veškerou ekonomiku, byrokraticky plánovanou (Friedrich, Brzezinsky,
1961: 9 - 10)2. V roce 1969 C. J. Friedrich po zkušenosti s realitou komunistických
politických režimů sovětského typu svoji charakteristiku upřesnil. Kontrolu prostředků
masové komunikace a prostředků ozbrojené moci nazval „kontrolou všech organizací,
včetně ekonomických“. Dle mého názoru přispělo doplnění charakteristiky k úplné
definici totalitního režimu.
Pokud byla některá organizace pod politickou kontrolou komunistické strany,
mohla existovat a v rámci nastavených pravidel fungovat. Kontrolu však nemusí
vykonávat pouze vládnoucí strana, ale podstatné je, aby ten, kdo vládne, disponoval
kontrolou. Z našich autorů na tyto znaky vymezující totalitarismus navázal svoji
charakteristikou Z. Mlynář, který je shrnul do osmi bodů. První podmínkou je totální
svázání moci ekonomické s mocí politickou, druhou závislost jedince a společenských
skupin na moci politické, která je schopna svými nařízeními ovlivnit jejich sociální
postavení. Do třetího bodu zahrnul úplnou koncentraci moci, kterou disponuje
komunistická

strana

a její

aparát.

Čtvrtým

prvkem

je

charakteristika

institucionalizovaného politického systému bez zpětné vazby, vykonávajícího
rozhodnutí centra a omezujícího prosazení společenských zájmů a potřeb. Pátou
podmínkou je existence „politicko – policejního teroru“. V šestém a sedmém bodě
vymezil ideologii prezentující myšlení a chování na cestě za určeným cílem.
Přesvědčení o jedinečnosti a nadřazenosti politického režimu je závěrečnou podmínkou
Mlynářovy definice (Říchová, 2006: 229 – 230).
Výzkumem totalitarismu v Evropě se na konci 40. let 20. století zabýval
Raymond

2

Aron,

který

charakterizuje

totalitarismus

Srovnej: Balík, Kubát, 2004: 36 – 37; Říchová, 2006: 228 – 229.

pěti

základními

prvky.
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Totalitarismus je režim, ve kterém jedna strana disponuje monopolem na politiku.
Stranou prosazovaná ideologie je oficiálně převzata za ideologii státní. K prosazování
této jediné pravdy používá stát prostředky násilí, které řídí, tedy de facto ovládá.
V totalitním režimu je ekonomika podřízena státu a jeho ideologii, proto se chyby
v hospodářství či ekonomice prezentují jako chyby ideologické. Výsledkem je jejich
politizace, jež končí ideologickým a policejním terorem. Základem totalitarismu je
ideologie nebo monopol jedné strany. Pro totalitní vládnutí je ideální, když dojde ke
spojení těchto dvou skutečností. Zároveň si Aron pokládá otázky o historické
jedinečnosti totalitarismu: zda je, či není možné totalitarismus sovětského typu
srovnávat s jinými totalitarismy – především nacionálně socialistickým, a zda musí
režim jedné strany či totálního plánování vyústit v totalitarismus. Dle Arona byla
příčinou totalitarismu revoluční strana spolu se snahou přeměnit stávající režim dle
určené ideologie. Pro srovnání obou totalitarismů je nutné využití poznávacích metod
historie a ideologie, kromě analýzy sociologické. Jasná odpověď neexistuje, záleží na
konkrétním výkladu. Podle Arona nelze příbuznost jednoznačně popřít ani potvrdit.
Historicky vznikl nacistický režim z jiné snahy než komunistický. Sovětský režim
vychází z revoluce prosazující ideály humanismu, na rozdíl od nacistického režimu,
jehož cílem byla obnova morálního vědomí národa a rozšíření státního území (Aron,
1993: 158-165). Raymond Aron je přesvědčen o nutnosti teroru a násilí při vlastní
charakteristice totalitního režimu, ale za rozhodující nepovažuje některé z dalších
prvků, například kompletní kontrolu prostředků masové komunikace ani veškerou
kontrolu a centrální plánování ekonomiky.
Poněkud jiným pohledem na totalitarismus nahlížela Hannah Arendtová. Jako
rozhodující faktory uvádí ideologii a snahu státu zasahovat od všech oblastí života
společnosti (Balík, Kubát, 2004: 37). Hnutí, jež označujeme jako totalitní, neorganizuje
občany, strany ani třídy, nýbrž masy. Rozhodující je síla a velikost (Arendtová, 2000:
433). Totalitarismus také přerušuje veškerá pouta mezi lidmi. Útočí a ovlivňuje oblast
veřejnou i soukromou, což znamená vniknutí až za práh jejich domů, čímž likviduje
soukromý život lidí (Vávra, 2007: 15 - 16). Průvodním znakem totalitarismu jsou
koncentrační tábory, jejichž cílem není jen zabíjet a ponižovat, ale především ovládnout
chování jedince (Arendtová, 2000: 593). Pro každý totalitní režim je rozhodující
osobnost vůdce, který disponuje po dobu své vlády širokou podporou mas (Arendtová,
2000: 430). Příznačné pro totalitarismus je posílení moci policie na úkor armády
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a zahraniční politika směřovaná k nadvládě nad celým světem. Totalitní režim neváhal
ani nad zničením právního systému státu či účelovým překroucením historie
(Arendtová, 2000: 621). Hannah Arendtová dbá na rozlišení pojmů totalitní hnutí
a totalitní vláda. Aby mohla vzniknout totalitní vláda, musí existovat totalitní hnutí
(Říchová, 2006: 231). Hannah Arendtová klade hlavní důraz ve své charakteristice
totalitarismu na použití masového teroru, což je pouze dílčí rys každého totalitního
režimu.
Italský politolog G. Sartori spojuje totalitarismus výhradně s moderní dobou.
Odlišnost totalitarismu vůči ostatním nedemokratickým režimům vidí především
v zasahování a ovlivňování občanského života lidí. Totalitarismus ovládá politickou
i nepolitickou oblast života. Užití teroru není dle Sartoriho rozhodujícím znakem (Balík,
2006: 262). Jako rozhodující prvek nevidí ani podmínku centrálně řízené ekonomiky.
Cituji: „Určující charakteristickou vlastností totalitní politiky je její totální průnik
a rozšíření. Z tohoto hlediska centrálně řízenou ekonomiku a podobné charakteristiky
není možné zahrnout mezi určující, ale je možné je využít jako míru nebo indikátor toho,
kam až totalitarismus zasahuje“. Jako podstatný znak uvádí Sartori charakter a rozsah
oficiální ideologie srovnávané s vírou a náboženstvím. „Totalitní diktatura staví svoji
oprávněnost na určité filosofii lidské povahy, která souvisí s projektem zdokonalení
světa“ (Sartori, 1993: 204)3. Při studiu nedemokratických forem vlády připomíná
Sartori dynamiku politického systému. Politický systém se nejdříve musí prosadit a poté
stabilizovat (Balík, Kubát, 2004: 38). Americký politolog J. J. Linz uvádí jako nutnou
podmínku pro zařazení systému mezi režimy totalitní „monistické centrum moci“, ze
kterého jsou řízeny skupiny a organizace ve společnosti existující. Vládnoucí strana
prosazující ideologii politicky mobilizuje společnost za účelem splnění svých cílů.
(Balík, 2006: 263). Linz rozlišuje totalitní politické režimy na pretotalitní a posttotalitní.
Znakem pretotalitního systému je jeho směřování a vývoj k pravému totalitarismu,
jediná strana s totalitním cílem ovládnout stát a celou společnost. Pretotalitní režim však
nemusí přejít jen v totalitarismus, ale i v jinou formu nedemokratického režimu.
Posttotalitní režim lze charakterizovat větší mírou společenského pluralismu, než je
v totalitním režimu. Rozdíl je i v otázce ideologie: „Vybroušená vedoucí ideologie stále

3

Srovnej: Říchová, 2006, 233-235; Balík, Kubát, 2004, 37-38
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plní funkci posvátné knihy, vládcové ji však stále více považují za utopii a společnost ji
sice trpí, ale již ji nevěří“ (Kubát, 2006: 146).
Rozhodující podíl na výzkumu totalitarismu měli S. J. Friedrich a Z. Brzezinsky,
jejichž šestibodová charakteristika je přijímána i v dnešní době jako základní zdroj pro
analýzu totalitarismu (Balík, Kubát, 2004: 37). Považoval jsem však za důležité,
alespoň v omezeném rozsahu představit a prezentovat některé myšlenky a názory
důležitých moderních klasiků totalitarismu. Následně se tedy pokusím shrnout již
uvedené poznatky do kompaktní charakteristiky totalitarismu, s níž budu nadále v rámci
této práce operovat.
Klíčovým cílem každé totalitní vlády je totální rekonstrukce společnosti pomocí
všech dostupných prostředků bez ohledu na možné následky (Budil, 2007: 96). Totalitní
vlády byly nuceny řešit otázky ústavy. Nacisté v Německu sice nechali v platnosti
Výmarskou ústavu, ale vládli podle nově vydaných dekretů a zákonů.
V Sovětském svazu byla vydána ústava nová, přesně splňující cíle, kterých mělo
být dosaženo (Arendtová, 2000: 537 - 538).
Prosazování oficiální ideologie vládnoucí vrstvou všemi prostředky je základním
stavebním kamenem totalitarismu. Prosazovanou ideologii jsou nuceni všichni bez
rozdílu akceptovat (Balík, Kubát, 2004: 36). V totalitní formě vlády není možná
svoboda nebo jiná aktivita než předem daná, narýsovaná. Rozhodující vlastností je
loajalita k režimu (Arendtová, 2000: 471).
Společenský a politický život ve státě je řízen a ovládán jedinou masovou
politickou stranou v čele s vůdcem, diktátorem (Balík, Kubát, 2004: 36). Formát této
strany hierarchicky uspořádané vykazuje naprostou odlišnost od stran v demokratických
režimech. Specifikou strany je naprostá absence demokratických principů a prvků.
Členové strany jsou stoupenci totalitního vůdce (Friedrich, Brzezinsky, 1961: 27).
Stoupenci vůdce a strany se prosazují do vyšších pozic, kde mohou disponovat
monopolem politické moci, na rozdíl od ostatních obyvatel státu (Čermák, 1992: 160).
Totalitní režim ve své politické struktuře odděluje příslušníky strany a sympatizanty.
Úloha vůdce, jeho vliv i moc jsou mnohdy převzaty z režimu vojenských či
autoritářských (Arendtová, 2000: 502). Diktaturu vůdce lze vysvětlit jako výsledek krizí
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revoluční povahy. Hitler i Stalin byli významné osobnosti revolucí a dokázali využít
politické situace k cestě na nejvyšší vrchol. Oba diktátoři měli podporu lidu, pro který
představovali záruku naplnění revolučních ideálů a stabilizaci společnosti (Overy, 2006:
62). Důležitou roli v totalitním režimu mají i „političtí podporučíci diktátora“, kteří
jsou nástrojem udržujícím systém totalitního diktátorství pomocí kontrolních
mechanismů (Friedrich, Brzezinski, 1961: 19). „Je v samé podstatě totalitních režimů
požadovat neomezenou moc. Takové moci lze dosáhnout, jen pokud jsou doslova všichni
lidé bez jediné výjimky spolehlivě ovládáni v každém aspektu svého života“ (Arendtová,
2000: 616).
Vládce a strana mají pod totální kontrolou všechny prostředky masové
komunikace (Balík, Kubát, 2004: 36). Prostřednictvím těchto prostředků masové
komunikace je vysvětlováno a předkládáno právě to, co má společnost vědět. Účelová
propaganda má za cíl získat masy. Prostředky používané pro získání jejich náklonnosti
jsou účelové lži, demagogie a přizpůsobení reality ideologii (Arendtová, 2000: 473).
Hlavním smyslem a cílem propagandy v totalitním režimu není jen přesvědčení masy,
ale především shromáždění moci (Arendtová, 2000: 498).
V totalitním státě je po vůdci nejvýznamnější a nejmocnější osobou šéf policie
(Arendtová, 2000: 552). Nezbytným definičním kritériem totalitního režimu je prvek
teroru a násilí. Policie za použití teroru a násilí má pod kontrolou celou společnost
(Balík, Kubát, 2004: 37). Cílem policie v totalitě není odhalování či potírání zločinu, ale
být k dispozici vládě při represi nepohodlné skupiny lidí. „Určité vlastnosti tajné
policie jsou všeobecnými vlastnostmi totalitní společnosti. Kategorie podezřelosti tak za
totalitních podmínek zahrnuje celou populaci. Podezřelá je již každá myšlenka, která se
odchyluje od oficiálně předepsané a neustále se měnící linie. Lidské bytosti jsou
podezřelé a priory, prostě pro svou schopnost myslit“ (Arendtová, 2000: 582 – 583).
Podobnost režimu nacistického a komunistického lze ukázat právě na úloze policie.
V sovětském režimu měla tajná policie (ČEKA, NKVD, KGB) za úkol upevnění pozice
strany pomocí teroru, v nacistickém režimu bylo úkolem tajné policie (GESTAPA)
pomáhat ozbrojeným jednotkám SA, SS v realizaci nacistických cílů. Obě policie
používaly prostředky násilí a teroru (Balík, Kubát, 2004: 128 – 132). Nepřátelé
společnosti končí v pracovním táboře – sovětský režim, nebo v plynové komoře –
nacistický režim. Deklarováno je vždy dobro národa, za kterým je skryta snaha
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o vybudování nové společnosti nebo případně snaha o zachování rasy (Aron, 1993: 165166).
Propojení politiky s ekonomikou znamenalo možnost kontroly hospodářských
organizací vládnoucí elitou. Ekonomika je z centra řízena, plánována a kontrolována
(Říchová, 2006: 229). Vztah mezi státem a hospodářskými organizacemi je určen
především povinností organizací a podniků plnit předepsané úkoly, ukazatele (Čermák,
1992: 188). V mnoha organizacích došlo k nahrazení odborníků kádry splňujícími
kritérium politického postoje lidmi nevzdělanými, bez odbornosti, ale iniciativně
prosazujícími politiku strany a vlády (Kaplan, Paleček, 2001: 26).
Cílem vlád totalitních režimů je podrobení celého světa, který budou neomezeně
ovládat. Zahraniční politika je prováděna za tímto účelem, i proto je každý stát jejich
potencionálním teritoriem (Arendtová, 2000: 564). Pro mezinárodní systém bylo
potvrzením příbuznosti totalitních režimů podepsání paktu o neútočení v roce 1939.
Svět vnímal smlouvu jako budoucí střet totalitní moci s mocí liberální (Voráček, 2005:
105). „Poválečný stalinský totalitarismus obral SSSR o politické zisky, které mu
přineslo válečné vítězství. Vtiskl sovětské politice zřetelně velmocenský ráz, rozmnožil
její negativní bilanci o brutální podmanění zemí socialistického tábora a prodloužil
existenci teroristického represivního systému“ (Reiman, 2000: 107).
Zajímavost fenoménu totalitarismu inspirovala mnohé autory k vytvoření
literárních děl. Za klasika totalitarismu je považován především George Orwell a jeho
knihy Farma zvířat a 1984 (Balík, Kubát, 2004: 39 - 40).
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3 STALINISMUS
3.1 Ideologie stalinismu, nástroje moci
Stalinismus vychází z komunistické ideologie zformulované K. Marxem
a B. Engelsem v 50. letech 19. století. Ideologie marxismu vysvětlovala nutnost
a důvody nahrazení kapitalismu socialismem. Vize komunistické společnosti byla
charakteristická kolektivním vlastnictvím výrobních prostředků, odstraněním třídní
nerovnosti a rozdělením bohatství k všeobecnému prospěchu (Balík, Kubát, 2004:
104)4. Marxistická ideologie je postavena na základě třídního boje, kde komunistický
systém dosáhne beztřídní společnosti po vyhrocení sporu díky „diktatuře proletariátu“.
Formu třídního boje lze charakterizovat jako otevřenou, vyúsťující v nové uspořádání
společnosti (Čermák, 1992: 159). Učení Marxe a Engelse bylo upravováno dle potřeb
konkrétních států a společností, i když původně mělo být universálním návodem.
Příkladem úpravy bylo učení bolševického vůdce V. I. Lenina „marxismus –
leninismus“. Leninovu představu vývozu revoluce, která vyvrcholí revolucí světovou,
nahradil jeho nástupce J. V. Stalin koncepcí „komunismu v jedné zemi“, což jen
potvrzuje možnost aplikace ideologie v souvislosti se změnou ve společnosti (Balík,
Kubát, 2004: 104).
Komunismus v Rusku byl zahájen revolucí v říjnu 1917, po které se dostala
k moci bolševická strana vedená V. I. Leninem. Po změně názvu strany se
z revolucionářů

bolševických

stali

revolucionáři

komunističtí,

jejichž

kredit

v komunistickém světě lze hodnotit jako vysoký minimálně do 50. let 20. století. V roce
1919 byla založena komunistická internacionála - „Kominterna“.
Ideologie „marxismu – leninismu“ se stala základní doktrínou a vzorem pro
celou řadu komunistických států na celém světě (Heywood, 1992: 114).
Jelikož v zemi nebyla vyzrálá společenská a sociální struktura, byl socialismus
vnímán jako idea příštího moderního života (Reiman, 2000: 32). V době občanské války
se Leninova teorie diktatury proletariátu měnila v diktaturu bolševické strany. Tento
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proces probíhal v době hospodářských vojenských i vnitropolitických problémů
(Nálevka, 2000: 64). Definitivně nasměrovalo Rusko ke komunismu vítězství rudých
ve vnitrostátním střetu (Balík, Kubát, 2004: 126). Leninova idea o nutnosti nové
revoluční politické strany byla základní podmínkou pro vybudování komunistického
státu. V čele strany, která bude hájit zájmy „proletariátu“, musí stát věrní funkcionáři
se znalostmi marxistické teorie. Zároveň mělo být vedení revoluce svěřeno do rukou
skupiny profesionálních revolucionářů. Dle názoru Lenina měla tato strana fungovat na
základě demokratického centralismu a hierarchického uspořádání. Jako základní
organizační principy strany uvedl Lenin podřízenost menšiny většině, plnění rozhodnutí
vyšších orgánů nižšími, které však mohou dávat podněty a doporučení, i navrhovat své
delegáty do orgánů vyšších. Samozřejmostí byla nutnost přísné stranické disciplíny.
Bolševická strana zastupovala zájmy dělnické třídy, tudíž ostatní strany zastupující jiné
třídy byly označeny za strany nepřátelské. Prakticky vzato existovala v Rusku pouze
jedna strana, která disponovala monopolem na politiku a jejímž úkolem bylo
prezentovat zájmy proletariátu a směřovat revoluci správným směrem, k „vybudování
komunismu“. Ostatní strany byly donuceny svoji činnost skončit – zákazem. Jako
poslední byla zrušena Židovská komunistická strana v roce 1928. V komunistickém
Rusku vládla komunistická strana jako jednoznačně vedoucí a řídící síla ve společnosti.
V roce 1921 Lenin vyhlásil „Novou ekonomickou politiku“. Stát rozhodoval
v nejdůležitějších oborech hospodářství, ale malá průmyslová odvětví i zemědělství
zůstaly soukromé (Heywood, 1992: 115 - 116). Cílem bylo nejen oživení hospodářství,
ale především společnosti, která v té době ustrnula (Čermák, 1992: 162). Byl umožněn
volný nákup a prodej zemědělských produktů, odstupňované odměňování práce dělníků
podle množství a kvality, což mělo příznivý ekonomický dopad (Nálevka, 2000: 65).
Juan J. Linz klasifikoval politický režim Sovětského svazu v době Nové ekonomické
politiky 1921 – 1924 jako režim pretotalitní. Cílem pretotalitního systému je dokonalé
ovládnutí státu a společnosti jednou stranou, za pomoci spřízněných masových
organizací. Tento dynamický režim se nemusí stát dokonalým totalitarismem, ale může
přejít v jinou formu nedemokratického režimu (Kubát, 2006: 146).

4

Teorie shrnuta Karlem Marxem roku 1848 v Komunistickém manifestu jako „Likvidace soukromého

vlastnictví“ (Balík, Kubát, 2004: 104).
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neopustil ani Leninův nástupce Stalin, jenž považoval komunismus za nutnost
a nezbytnost i z hlediska historie (Overy, 2006: 41). Stalin nedosahoval v oblasti teorie
politiky kvalit Lenina. Stalinova ideologie spočívala v budování „socialismu v jedné
zemi“, čímž se odvrátil od Leninovy teorie mezinárodní revoluce. Tuto doktrínu
výstavby socialismu vyhlásil Stalin v roce 1924 (Heywood, 1992: 116). Masová
společnost, charakteristická pro období vlády Lenina, se vyznačovala silnou rolí
dělnické třídy, třídou střední, rolnickou a úřednickou. Právě takto strukturovaná masa
byla pro Stalinův totalitní režim překážkou, kterou bylo nutno odstranit. Začalo období
destrukce třídní společnosti. Jako první byli na řadě rolníci spolu s městskou střední
vrstvou, následovali dělníci a úředníci. Tato záměrná likvidace se podařila Stalinovi
uskutečnit v neuvěřitelně krátké době, za pouhé dva roky (Arendtová, 2000: 445 – 448).
Přestože se sovětský komunistický režim dovolával marxismu, nelze ho vykládat
pouze touto teorií. Některé skutečnosti byly s klasickou ideologií marxismu v rozporu.
Příkladem může být nedodržení historického schématu posloupnosti – feudalismus,
kapitalismu, socialismus, kdy byl kapitalismus přeskočen. Tvrzení o výkonu moci
proletariátem postrádalo logiku, jelikož skutečný výkon moci zabezpečovala menšina
lidí, členů komunistické strany, především její elity. Klasickou teorií marxismu nelze
v žádném případě obhájit policejní teror a čistky, namířené i do řad komunistické
strany, které praktikoval jediný člověk, nejvyšší představitel strany (Aron, 1993: 167 –
168). Neomarxistická teorie vykládá události v sovětském Rusku jako nutný důsledek
historické situace. V období industrializace byly používány prostředky a metody dle
neomarxistů nutné pro rozvoj státu a lepší životní úroveň. Po skončení prvního
pětiletého plánu však policejní i ideologický teror pokračoval. V sovětském režimu se
nepotvrdila teorie o souběhu pokroku hospodářství s pokrokem v demokracii (Aron,
1993: 174).
Fakta potvrzují, že komunistický totalitní režim v Rusku, resp. Sovětském svazu,
stál na ideologickém základě marxismu, který byl doplněn o myšlenky a vize
V. I. Lenina. Jednoznačným cílem byla totální přeměna společnosti za použití
prostředků násilí a nátlaku (Balík, Kubát, 2004: 125, 126).
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3.2 Stalinismus jako forma vlády v Sovětském svazu
Stalinistický politický systém převzal model státního zřízení nastaveného
V. I. Leninem. Veřejný i soukromý život byl řízen, kontrolován a manipulován
komunistickou totalitou. Vládnoucí elita jediné politické strany měla neomezenou moc
opírající se o zákony a předpisy, které omezovaly osobní svobody a život občanů. Při
výkonu moci byly uplatňovány prvky přímého násilí a teroru spojené s Leninovým
jménem, které Stalin ještě umocnil (Nálevka, 2000: 64). Totalitarismus, jenž vzešel
z bolševismu, byl zvláštní tím, že soustava společnosti byla těsně propojena se státní
mocí, a tím byla vytvořena jednotná struktura pod hlavičkou komunistické strany
(Reiman, 2000: 45).
Sovětský svaz se stal vzorovým příkladem fungování totalitního režimu vlády.
Moc ve státě byla úmyslně navrstvena a propojena, výsledkem bylo neomezené
vládnutí. Dle marxisticko – leninské ideologie ovládala společnost bolševická
komunistická strana naplňující teorii diktatury proletariátu. Jako hlavní znak politického
systému, který fungoval v Sovětském svazu, byla označována formální duplicita orgánů
moci. Stát vystupoval jako „suprapotlačovatelský nástroj“, který důsledně praktikoval
ideologii, komunistická strana měla totální převahu nad celou společností a naplňovala
teze o své jedinečné úloze v systému (Holzer, 2001: 14). Politický systém v Sovětském
svazu bylo možné označit jako extrémně centralizovaný. Systém fungoval na principu
naprosté podřízenosti politiky, ekonomiky a společenského života komunistické straně,
která nebyla stranou revolucionářů, ale byla spíše složena z nomenklaturních kádrů
(Balík, Kubát, 2004: 127).
Hlavním faktorem Stalinova vzestupu k moci byla jeho schopnost využití všech
mocenských příležitostí, které měl k dispozici jako vůdce stále silnějšího mocenského
administrativního aparátu strany. Jeho zkušenosti s řízením a organizací strany ho
vynesly v roce 1922 do funkce generálního tajemníka, tzn. na samý vrchol strany
(Brooker, 2000: 138). Zvolením do funkce generálního tajemníka strany přebral Stalin
de facto odpovědnost za fungování stranického aparátu v době, kdy Leninův zdravotní
stav již omezoval jeho podíl a vliv na řízení státu (Nálevka, 2000: 66). Po smrti Lenina
v roce 1924 dokázal Stalin využít všech nástrojů, které měl k dispozici z titulu své
funkce a postavení. Postupná politická i fyzická likvidace všech protivníků měla za
následek soustředění veškeré moci do Stalinových rukou (Balík, Kubát, 2004: 127).
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Organizační struktura strany byla hierarchicky uspořádána, což znamenalo bezvýhradné
respektování instrukcí shora. Základním článkem systému byla stranická „buňka“
v čele s výborem a tajemníkem. Kandidáti výboru však podléhali schválení stranickou
hierarchií. Nadřízené orgány stranickým buňkám byly obvodní nebo újezdní organizace,
opět se zvoleným a schváleným výborem. Na vrcholu mocenské hierarchie strany stál
Ústřední výbor strany. Struktura mocenského aparátu byla rozčleněna na různá
oddělení, výbory a podvýbory. Rozhodující bylo efektivní přenesení rozhodnutí
a pokynů shora až na úpatí stranické hierarchie (Overy, 2006: 142 – 143). Ve straně
Stalin vyžadoval disciplínu a jednotu: „Vydobýt a udržet diktaturu proletariátu není
možno bez strany, silné svou semknutostí a železnou kázní. Ale železná kázeň ve straně
je nemyslitelná bez jednoty vůle, bez úplné a bezpodmínečné akční jednoty všech členů
strany“ (Stalin, 1954: 76).
Jedním z rozhodujících nástrojů moci byla v sovětském politickém systému
tajná policie. Úkolem této instituce, komunistické straně podřízené, bylo především dbát
na zajištění a upevnění pozice strany, i za cenu použití prostředků násilí a teroru (Balík,
Kubát, 2004:128). Politické policie kontrolované stranou Stalin dokázal využít jako
nástroje osobní moci (Brooker, 2000: 138). Účinné propagandě prostřednictvím médií
bránila zaostalost tehdejší společnosti. Média řízena a kontrolována stranou nebyla
schopna zajistit proniknutí do celé společnosti, ke každému občanovi státu. Proto se
strana spoléhala na agitaci a propagandu, kterou verbálně prováděli jednotlivci –
agitátoři (Bullock, 1995: 392). V době vlády Stalina se staly represe a teror každodenní
součástí společnosti v institucionalizované podobě (Reiman, 2000: 82).
Po upevnění moci se vydal Stalin cestou hospodářské a politické moci, která
začala vyhlášením Prvního pětiletého plánu v roce 1928 (Heywood, 1992: 116). Došlo
k ukončení NEP a zahájení kolektivizace, která měla za následek vlnu hladomoru
(Balík, Kubát, 2004: 128). Kolektivizace, jako komunistický způsob uspořádání
zemědělské výroby, byla nástrojem k ovládnutí venkovského obyvatelstva. Násilnou
kolektivizací zemědělství došlo ke zničení soukromých zemědělců, kterým byla
odebrána půda a jejich nucenému zařazení do systému kolektivního hospodaření.
Zmizela společenská třída „kulaci“, ale město mělo levnou pracovní sílu pro
plánovanou industrializaci (Zvěřina, 2009: 1). Obětí kolektivizace se stali rolníci, kteří
měli největší podíl na vzestupu zemědělské výroby a byli základem sovětského
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zemědělství v době Nové ekonomické politiky (Nálevka, 2000: 65). Kolektivizace
zemědělství byla příčinou hladomoru, který postihl Ukrajinu, Kazachstán, střední
Povolží, severní Kavkaz a v jehož důsledku zemřelo pět až šest milionů lidí. Nejhorší
situace byla na Ukrajině, kde se hladomor udržoval záměrně jako prostředek k omezení
nacionalistického hnutí. Státní mocenský aparát žádnými opatřeními na situaci
nereagoval, pouze ji tajil před světem (Nálevka, 2000: 75). Stalinův plán vyvedení
zaostalé země mezi průmyslově vyspělé státy byl realizován na principu centrálně
řízené ekonomiky první pětiletkou. Cílem bylo „zlikvidovat technicko - hospodářskou
zaostalost Sovětského svazu, která jej odsuzovala k nezáviděníhodné existenci,
a vytvořit v zemi takové předpoklady, které by jí umožnily po stránce technicko –
hospodářské nejen dohnat, nýbrž časem i předehnat vyspělé kapitalistické země“
(Stalin, 1954: 389). Masivní industrializací a kolektivizací zemědělství dosáhl Stalinův
režim cíle totální kontroly nad obyvateli a společností. Stalin těmito kroky naplnil vize
Lenina o masivní industrializaci země (Balík, Kubát, 2004: 128).
Stalinovu revoluci doprovázely i politické změny. Z důvodu zajištění moci
Stalin zařídil obsazení důležitých postů svými přívrženci, nomenklaturním systémem.
Demokratický centralismus5 přešel pouze v centralismus6. Dosazený a prověřený
stranický funkcionář získal ve svém regionu takřka neomezenou moc pro umístění
dalších prověřených a loajálních kádrů do stranické nomenklatury (Heywood, 1992:
117). Vláda Stalinovy osobnosti se naplno projevila v roce 1937 – 1938 při politicko –
ideologické likvidaci nepřátel známé pod názvem „velký teror“. Počet obětí dosáhl pět
milionů, 800 000 lidí bylo popraveno a ostatní skončili v pracovních táborech (Brooker,
2000: 138). Pracovní tábor - „gulag“ - ve třicátých letech sloužil zejména pro internaci
osob odmítajících násilnou kolektivizaci a oběti politických procesů. Gulagy
nevymyslel Stalin, pouze je převzal od svého předchůdce Lenina. Pracovní tábory byly
nepřetržitým zdrojem té nejlevnější pracovní síly, nezbytné pro rozvoj hospodářství
(Zvěřina, 2009: 1). Likvidace nepřátel byla plošná a dotýkala se všech skupin obyvatel.

5

Leninův princip uspořádání strany – hierarchická struktura propojující vrcholné orgány se základními

organizacemi, možnost svobodné diskuze na jednotlivých úrovních, volba zástupců do vyšších orgánů,
povinnost plnit pokyny shora (Heywood, 1992: 115 – 117).
6

Funkcionáři strany nejsou voleni zdola, nýbrž jmenováni vyššími orgány „nomenklatura“. Svobodná

diskuze či kritika není možná, ale je tvrdě potírána (Heywood, 1992: 115 – 117).
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Obětí byli kulaci, církev, inteligence, představitelé armády i samotní členové strany,
včetně vrcholných představitelů (Balík, Kubát, 2004: 128 - 129). Hon na třídní
nepřátele, kteří rozvraceli socialistický stát, vyvrcholil v roce 1938, kdy mohla tajná
policie dle nařízení politbyra zabít prakticky kohokoliv (Overy, 2006: 173). Odstraněn
byl každý, na koho padl i kousek podezření z kritiky režimu nebo slabé loajality,
komunistická strana snížila počet členů zhruba na polovinu (Heywood, 1992: 117).
Pro mezinárodní systém bylo překvapením uzavření smlouvy o neútočení
s Německem v roce 1939. Z jiného pohledu se ale jednalo o vzájemně výhodnou
spolupráci dvou totalitních režimů. Po porušení dohody ze strany Německa v roce 1941
došlo k zeslabení totalitních znaků v sovětském politickém systému. Důvody byly
pragmatické, protože vnitřně oslabený stát by ztratil schopnost účinné obrany (Balík,
Kubát, 2004: 129). V průběhu druhé světové války Stalin neopustil komunistickou
ideologii ani vizi zahraniční politiky státu. Vítězství chtěl využít k rozšíření
komunistického vlivu ve střední a východní Evropě. Stalin nevnímal rozdíly mezi
demokracií a fašismem, jeho cílem bylo z každé i dočasné spolupráce získat co nejvíce.
Pokud to nebylo možné prostřednictvím diplomacie, nastupovala síla. Základním
principem zůstal sovětský státní zájem spolu s komunistickou ideologií (Kissinger,
1999: 404 – 408). Po vítězství nad fašismem, kdy Sovětský svaz osvobodil většinu
území států střední a východní Evropy, nedošlo ke změně kurzu v otázkách vnitřní
politiky země. Totalitní režim vlády se opět rozjel, kult osobnosti Stalina byl umocněn
vítězstvím nad fašismem. Oficiální propaganda ho oslavovala jako hrdinu národa,
moudrého vůdce a hospodáře. Stalinovi byly přisouzeny zásluhy v oblasti politiky, ale
například i v oblasti vědy nebo umění. Nutno říci, že předpokládanou další vlnu
bezpráví, teroru a násilí zastavila jeho smrt v březnu 1953 (Balík, Kubát, 2004: 130).
Politický režim praktikovaný v době vlády Stalina byl totalitní diktaturou
využívající jedinou vládnoucí stranu, která všemi dostupnými prostředky dokázala
zlikvidovat vše nepřizpůsobivé za každou cenu (Heywood, 1992: 117). Režim zcela
splňuje charakteristiku totalitarismu a naplněním jeho prvků se zařadil do čela
totalitních režimů, což není s podivem, jelikož Friedrich a Brzezinski svou
charakteristiku v podstatě modelovali podle příkladu SSSR. Sovětský komunistický
režim byl bohužel vzorem i pro další státy (Balík, Kubát, 2004: 130).
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Stejně jako totalitarismus byla problematika stalinismu literárně zpracována.
Nejznámějším literárním dílem, které popisovalo hrůzné praktiky fungování politického
systému Sovětského svazu v období vlády J. V. Stalina, je kniha Alexandra Solženicina
„Souostroví Gulag“. Další literární díla, která popisují stalinismus v sovětském svazu:
Richard Pipes „Rusko za starého režimu“, Martin Malia „Sovětská tragédie – Dějiny
socialismu v Rusku 1917 – 1991“, André Gide „Návrat ze Sovětského svazu“.
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4 ČESKOSLOVENSKO 1948 – 1953 – OBDOBÍ STALINISMU
4.1 Historický vývoj, nástup komunistické diktatury
O budoucím uspořádání a orientaci Československa na Sovětský svaz se
rozhodovalo už během druhé světové války. Moskevské vedení KSČ se podílelo na
uzavření spojenecké smlouvy mezi Československem a Sovětským svazem v prosinci
roku 1943. Prezident E. Beneš při moskevských jednáních o uspořádání poválečného
Československa nabídl komunistům místa v londýnské exilové vládě, což komunisté
odmítli, jelikož nechtěli nést spoluzodpovědnost za její dosavadní činnost (Hanzlík,
1997: 11). Dojednáno bylo vytvoření „Národní fronty“, které znamenalo uzavření
dohody o podílu na moci a rozhodování pro některé předválečné politické strany
(Vodička, 2007: 56). Představa členů Londýnské exilové vlády obnovit po válce
demokratický politický systém byla nepřijatelná pro moskevské vedení KSČ, jež
získávalo stále větší vliv zejména v armádě (Hanzlík, 1997: 17). V dubnu 1945 byl
podepsán Košický vládní program představiteli stran, které se měly podílet na
poválečném politickém systému Československa. Komunistům se podařilo v Košickém
vládním programu plně prosadit své představy a požadavky. KSČ sama sebe
prezentovala jako rozhodující sílu protifašistického odboje, která měla největší zásluhy
na konečném vítězství (Vodička, 2007: 56).
Po porážce Německa a osvobození Československa sovětskou armádou posílila
KSČ výrazně svůj vliv a pozice (Vodička, 2007: 57). V parlamentních volbách roku
1946 zvítězili komunisté s čtyřiceti procenty hlasů. Předsedou vlády se stal Klement
Gottwald (Cabada, 2005: 100). Komunisté stále posilovali svůj vliv především na
strategických místech v ozbrojených silách, v armádě a policii (Vodička, 2007: 57).
V únoru 1948 přeměnou z dělnických strážních oddílů vznikly Lidové milice. Tímto
krokem si komunisté zajistili případnou ozbrojenou podporu v boji proti demokratické
opozici. Lidové milice byly plně podřízeny vedení komunistické strany, na jejíž pokyn
mohly okamžitě reagovat a zasáhnout (Bašta, 2008: 99 – 100). Nekomunističtí ministři
Gottwaldovy vlády, kteří nesouhlasili s praktikami KSČ, podali demisi. Prezident Beneš
pod tlakem demisi přijal a doplnil vládu dle Gottwaldova návrhu. Skončila éra
omezeného politického pluralismu a nastoupil politický režim jedné strany –
komunistické (Vodička, 2007: 58).
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Okamžitě po převzetí moci 25. 2. 1948 začala KSČ prakticky uskutečňovat svůj
cíl - vytvoření totalitního státu, centrálně řízeného a kontrolovaného s dokonalým
ovládnutím moci (Cabada, 2005: 101). V březnu bylo schváleno v nových podmínkách,
které postrádaly prvky demokracie, programové prohlášení vlády, v květnu roku 1948
nová ústava. Prezident Beneš však novou ústavu nepodepsal7, tudíž nemohla být platná.
V platnost vstoupila až v červenci podpisem nového prezidenta. Parlamentní volby
systémem jednotné kandidátky Národní fronty, veřejnou volbou, lze nazvat jako
nedemokratické. Složení jednotné kandidátky navrhovala formálně Národní fronta, ale
ve skutečnosti byla produktem KSČ. Neúčast ve volbách byla prezentována jako
přátelský postoj vůči státu. Občan měl pouze možnost hlasovat pro jednotnou
kandidátku, nebo riskovat další osud svůj i celé rodiny neúčasti ve volbách. Po těchto
parlamentních volbách odstupuje prezident E. Beneš a na jeho místo byl zvolen
Klement Gottwald. Předsedou vlády místo K. Gottwalda se stal Antonín Zápotocký.
Fakta potvrzují, že v této době již prezident Beneš vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu prakticky politiku státu neovlivňoval (Totev, 2008: 1). Ve své funkci hlavy státu
nemohl v únoru 1948 nástup komunismu k moci zastavit, pouze ho mohl pozdržet
a zkomplikovat (Kaplan, 1997: 534). Československo se stalo na dobu delší než čtyřicet
let zemí, ve které vládl komunistický režim.

4.2 Praktiky stalinismu v Československu
4.2.1

Reforma politického systému, konec politického pluralismu
V každé revoluci je rozhodující otázka moci, kdo jí získá a kdo o ni přijde. KSČ

pro uskutečnění svého cíle postupně upevňovala svoji moc a odstraňovala překážky,
které mohly její plány zkomplikovat (Kalvoda, 1999: 244). Únorový převrat nazvala
KSČ vítězstvím pracujícího lidu a prakticky znamenal stát jedné strany – komunistické.

7

„Byl jsem vždy a jsem demokrat a socialista. Souhlasím s články ústavy, které mají býti nově podkladem

hospodářské výstavby státu a socialistického vývoje budoucího života naší národní společnosti.
Konstatuji však, že některé články ústavy, jsou takového obsahu, že mé svědomí a mé přesvědčení po
demokracii i mé pojetí lidských a občanských práv mi brání vysloviti s nimi plný souhlas.“ Cit. z
abdikačního dopisu z května 1948 (dle Kaplan, 1997: 535).
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Systém Národní fronty zahrnoval ještě dvě povolené politické strany, Československou
stranu lidovou a Československou stranu socialistickou, de facto bez politické moci
v područí KSČ (Vodička, 2007: 58). Československá strana lidová se jako první, už
26. 2. 1948, dostala pod kontrolu komunistů díky prokomunistickému křídlu v čele
s Petrem8 a Plojharem9. Československá strana národně socialistická byla také
ovládnuta prokomunistickou frakcí v čele se Šlechtou10 a Neumanem11 a 29. 2. 1948
přejmenována na stranu socialistickou. Strana sociálně demokratická byla nuceně
sloučena s komunistickou stranou 27. 6. 1948. Do KSČ vstoupila po sjednocení třetina
levicových sociálních demokratů (Cabada, 2000: 101). Dosavadní demokratičtí partneři
byli označeni za nepřátele a protistátní živly (Kohout, 1999: 34). „Komunisté strhli na
sebe moc a bude to asi znamenat všechny důsledky jako v Rusku. Národní fronta sice
formálně trvá a mluví se stále ještě o lidové demokracii, ale to všechno je jen kamufláž,
určená k tomu, aby zakryla před ostatním světem pravou tvář našeho politického
vývoje“ (Jeřábek, 2000: 7). Po nastolení komunistické vlády byla ideologie marxismu –
leninismu vyhlášena za ideologii státní. Pronásledování a perzekuci neunikli stoupenci
a zastánci jiných myšlenek a hodnot. Právo a zákony ustupovaly do pozadí, rozhodující
byly rozhodnutí komunistické vlády a usnesení komunistické strany (Kaplan, Paleček,
2001: 19 – 21). Po únoru došlo i k personálním změnám na zastupitelských úřadech.
Československé velvyslanectví v Moskvě bylo obsazeno diplomaty z řad prověřených
komunistů, kteří splňovali podmínky loajality vůči Sovětskému svazu a přispívali ke
stále těsnějšímu spojenectví obou států (Polišenská, 2007: 92 – 93).
Komunistická strana se stala masovou politickou stranou díky organizovaným
náborům i individuálnímu přijímání nových členů. V únoru 1948 měla KSČ 1,4 milionů
členů, ale na konci roku 1948 už čítala její členská základna 2,3 miliony členů. KSČ se
prezentovala jako strana dělnická, což odpovídalo struktuře a sociálnímu složení členů.
Dělnictvo tvořilo nadpoloviční většinu členské základny. Rozšíření členské základny
ale mělo za následek obrovský příliv

úředníků

a inteligence,

čímž

došlo

8

Alojs Petr - Československý politik, předseda lidové strany v období 1948 – 1951.

9

Josef Plojhar – Československý politik, předseda lidové strany v období 1951 – 1968, místopředseda v

letech 1948 – 1951.
10

Emanuel Šlechta – Československý politik, předseda socialistické strany v období 1948 – 1960.

11

Alois Neuman – Československý politik, předseda socialistické strany v letech 1960 – 1968.
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k procentuálnímu poklesu dělnictva v její struktuře (Maňák, 2003: 170 – 174). Někteří
lidé nevstoupili do komunistické strany z ideologického přesvědčení, ale z důvodu
osobního prospěchu. V nejsilnější politické straně viděli možnost realizace svých cílů,
vzestupu na společenském žebříčku nebo možnost participace na moci. Na uvolněná
místa po čistkách ve sféře hospodářství i státní správě byli dosazováni noví prověření
lidé, členové komunistické strany (Vodička, 2007: 59).
KSČ byla hierarchicky uspořádána. Nejnižším článkem byly základní organizace
strany rozdělené ještě na organizace místní nebo závodní. Tyto organizace byly
podřízené vyššímu stupni – okresním výborům KSČ, které měly možnost do činnosti
základních organizací zasahovat. Síť okresních výborů KSČ se překrývala s orgány
státní správy a navíc vedení strany zřídilo okresní výbory i ve velkých podnicích
a organizacích. Funkcionáři okresních výborů KSČ se hierarchicky dělili do čtyř skupin.
Nejnižší vrstvou byli kandidáti (náhradníci OV) bez možnosti rozhodování, druhou
skupinu tvořili samotní členové s právem jednat a rozhodovat. Třetí, nejmocnější
vrstvou bylo předsednictvo okresního výboru a na nejvyšším stupni hierarchie stáli
tajemníci OV KSČ, včetně nejvyššího vedoucího tajemníka. Fakta potvrzují význam
členství v okresním výboru, politický i mocenský. Vyšším stupněm byly krajské výbory
KSČ členěné podobně jako okresní výbory. Nejvyšším stranickým orgánem byl ústřední
výbor KSČ, v němž rozhodující mocenské orgány, sekretariát a předsednictvo,
představovaly orgány řídící (Maňák, 2003: 180 – 190).
Nejvyšší stranické orgány rozhodovaly ve všech otázkách vnitřní a zahraniční
politiky, státní orgány pouze rozhodnutí plnily. KSČ měla rozhodující vliv v orgánech
státní správy, Národní frontě i v masových organizacích. Svoji vedoucí úlohu
neprosazovala ideologickou a politickou formou, ale „administrativní kontrolou
společnosti, přísně centralistickým řízením strany a celého politického systému“
(Vodička, 2007: 76). Kádrová politika komunistické strany spočívala v systému
obsazování postů nomenklaturním způsobem na všech úrovních, ve všech resortech
hospodářství a státní správy. Pro výkon i nejnižší vedoucí funkce byl předpoklad
členství v KSČ. Ve všech zastupitelských orgánech, včetně nejvyšších (Federální
shromáždění, Česká národní rada), disponovala KSČ drtivou většinou poslanců.
Zastupitelské orgány pouze přeměňovaly rozhodnutí strany do zákonných předpisů.
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Jejich prostřednictvím byla politická rozhodnutí zakotvena do právních norem
(Vodička, 2007: 76 – 77).
Politolog Miroslav Novák napsal: „Řekni mi, jaké máte politické strany a jaký
máte stranický systém, a já vám řeknu, jaký máte politický režim“ (Novák, 2006: 28).
Československo bylo státem jediné mocenské politické strany - komunistické, ostatní
politické strany existovaly pouze formálně, bez podílu na skutečné moci. Prakticky
politický režim v Československu naplňoval znak totalitarismu podle Friedricha
a Brzezinského – existenci jediné masové politické strany. Od sovětského
komunistického vzoru se Československo odlišovalo pouze formální existencí jiných
politických stran než komunistické (Vodička, 2007: 79). Politický pluralismus ve
skutečnosti neexistoval, celá společnost byla ovládána a řízena komunistickou stranou.

4.2.2

Hospodářství a ekonomika, nucená kolektivizace zemědělství
Pro hospodářský vývoj a hospodářskou politiku Československa byla zpočátku

charakteristická snaha respektovat dané podmínky státu. První pětiletý plán (1949 –
1953) předpokládal zvýšení průmyslové výroby o 57%, zemědělské výroby o 16%,
stavebnictví o 130%. Z těchto ukazatelů vyplývá předpokládaný růst spotřeby a masivní
výstavba bytů. V prvních dvou letech první pětiletky skutečně došlo k růstu životní
úrovně obyvatel, čímž byla potvrzena reálnost a splnitelnost úkolů. Zlom nastal po
kremelské schůzce v lednu 1951, kdy Stalin na poradě představitelů zemí sovětského
bloku vydal směrnici „Příprava na válku“. Ústřední výbor KSČ opustil linii své první
pětiletky a respektoval koncepci Sovětského svazu vymyšlenou Stalinem (Hájek,
Ryšánková, 1990: 98).
Ze Sovětského svazu byla převzata celá řada metod za účelem mobilizace
pracovních sil a podpory dělnického hnutí. Jednalo se například o socialistické závazky,
údernické a stachanovské hnutí, socialistické soutěže i mimořádné pracovní směny.
Účast v údernickém hnutí přinášela dělníkům ekonomické i materiální výhody. Proto se
nelze divit, že do údernického hnutí bylo v roce 1950 zapojeno 344 000 dělníků. Tato
privilegovaná skupina však začala ohrožovat běžné zásobování obyvatel a především
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z tohoto důvodu přestaly být v březnu 1951 údernické knížky vydávány (Tomek, 2010:
1).
Exportní politika Československa byla orientována na Sovětský svaz a ostatní
země sovětského bloku. Masivní industrializace státu upřednostňovala těžký průmysl,
čímž byla narušena průmyslová struktura státu. Československo bylo i vzhledem
k malému nerostnému bohatství zaměřeno především na lehký průmysl (Vodička, 2007:
59). Sovětský model industrializace měl za následek vytyčení nesplnitelných cílů a byl
nad reálné možnosti Československa. Došlo k enormnímu růstu těžkého průmyslu,
především průmyslu vojenského na úkor průmyslu lehkého, zvláště výroby spotřebního
zboží a zemědělské výroby. Hospodářství bylo řízeno a plánováno podle sovětského
vzoru – centrálně. Plán první pětiletky v růstu průmyslové výroby se podařilo splnit.
Přínosem byl především pro Slovensko, kde došlo ke čtyřnásobnému nárůstu,
a původně zaostalý agrární stát se změnil v průmyslově agrární. Průmyslového růstu se
dosáhlo za cenu těžké ekonomické disproporce a poklesu životní úrovně obyvatel. Lidé
měli peníze, ale neměli je za co utratit, proto došlo k znehodnocení měny měnovou
reformou, po které životní úroveň ještě více klesla. Společnost protestovala formou
stávek a demonstrací, které však byly potlačeny (Hájek, Ryšánková, 1990: 98 - 99).
V průběhu padesátých let proběhlo v Československu cca 260 dělnických stávek. Cílem
těchto stávek nebyla změna politických poměrů, ale prosazování pracovních
a sociálních požadavků (Tomek, 2010, 1).
Samostatnou kapitolou byla rychlá kolektivizace zemědělství bez materiálních
předpokladů, za použití prostředků násilí (Hájek, Ryšánková, 1990: 99). „Marxismus –
leninismus pokládá rolníky – vlastníky půdy za maloburžoazii a jako takové je chtěl
zlikvidovat. Kolektivizace ale nemá zdůvodnění v žádné marxistické politické teorii
a byla vynucena pouze nutností ovládnout venkovské obyvatelstvo a zásobovat města
levnou pracovní sílou, byla součástí násilné industrializace“ (Růžička, Zvěřina, 2010:
1).
Přitom v době únorového převratu i v době bezprostředně navazující měla
zemědělská politika KSČ velkou podporu rolnictva. Květnová ústava zaručovala
soukromé vlastnictví půdy s horní hranicí 50 hektarů, což znamenalo právní jistotu
menších a středních rolníků i bohatých sedláků, že nepřijdou o svůj majetek (Jech,
2008: 53). Na podzim roku 1948 se ukazovalo, že období vlastních postupů skončilo
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a KSČ prosadí výstavbu socializmu podle sovětského modelu, přestože někteří vysocí
představitelé strany věděli o tragických výsledcích sovětské kolektivizace. Cílem
zemědělské politiky KSČ bylo omezení kapitalistických živlů na venkově, přebudování
individuální zemědělské malovýroby v socialistickou velkovýrobu a organizování
velkovýroby v JZD i na státních statcích. Toto období nazývala komunistická strana
obdobím třídního boje. Třídní nepřítel už nebyl nazýván obecně kapitalistickým živlem,
nýbrž po sovětském vzoru kulakem a na návrh K. Gottwalda „vesnickým boháčem“
(Jech, 2008: 56 – 59). Strana a vláda přijala opatření omezující soukromé hospodaření,
přestože porušovala ústavu. Sedláci měli předepsané vysoké dodávky svých výrobků,
za neplnění následovaly sankce, byli znevýhodněni v přídělech mechanizačních
prostředků ve finanční oblasti například v otázce daní a úrokových sazeb. Změny
legislativy umožňovaly postihy a tresty zemědělcům, kteří neplnili předepsané dodávky
nebo

měli

odlišný

postoj

k budování

socialistického

zemědělství.

Tresty

a pronásledování lidí nesouhlasících s kolektivizací či politickým režimem vnesly na
venkov atmosféru strachu. Mnoho rolníků podepsalo přihlášku do JZD právě z obavy
z možných následků pro jejich rodiny (Jech, 2008: 62 – 69). Podle politických pokynů
měla fungovat družstva bez kulaků – vesnických boháčů, aby nemohli družstva
rozvracet. Třída vesnických boháčů měla být zlikvidována a jejich vliv na vesnici
vyřešen vystěhováním. Dle usnesení komunistické strany měly provést orgány OV KSČ
odstranění kulaků jako třídy z vedení družstev. V otázce vlastnictví výrobního
prostředku – půdy zůstával sedlák stále jejím vlastníkem, na rozdíl od sovětského
modelu kolektivizace, kdy „Dekretem o půdě“ došlo k jejímu zestátnění. Podobně jako
v průmyslu došlo i v zemědělství ke zvýšení tempa při plnění úkolů první pětiletky.
Kolektivizační proces nabral vyšší tempo a obrátky (Jech, 2008: 73 – 79). Současně
došlo ke zpřísnění dodávek a zvýšení trestních postihů za jejich neplnění. Plnění
výrobních úkolů bylo pod přímou kontrolou OV KSČ a zemědělských odborů KNV,
které odpovídaly za realizaci protiselských opatření (Jech, 2008: 90 – 91). Ze
zemědělství odešla čtvrtina lidí a ani ti, kteří z nejrůznějších důvodů zůstali, nebyli
přesvědčeni o správnosti a výhodách kolektivního systému hospodaření (Hájek,
Ryšánková, 1990: 99). Na spojení politiky s ekonomikou doplatila především střední
vrstva obyvatelstva. Komunistické zákony umožnily likvidaci a persekuce řemeslníků,
živnostníků a rolníků. Za politicky nežádoucí osoby byli označeni všichni, kteří
nesouhlasili s hospodářstvím praktikovaným podle sovětského vzoru. V lepším případě
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byli tito lidé a jejich rodiny pronásledováni, v horším případě internováni do táborů
nucených prací, vězněni nebo popraveni (Kaplan, Paleček, 2001: 28 – 30). Centrálně
řízená a plánovaná ekonomika, spojení hospodářství s politikou ve stalinistickém
Československu splňuje vymezené charakteristiky totalitního režimu.

4.2.3

Propaganda, vliv médií na společnost
Ústava socialistického Československa sice zaručovala svobodu slova a tisku,

ale realita byla jiná (Cajthaml, 2005: 55). Sdělovací prostředky byly přímo řízeny
tiskovým odborem ÚV KSČ, který rozhodoval o obsazení všech řídících funkcí.
Vedoucí pracovníci masových médií plnili pokyny a nařízení komunistické strany
(Vodička, 2007: 77). Sdělovací prostředky měly plnit výchovně ideologickou roli,
působit na veřejnost, prosazovat ideje politiky KSČ a zájmy socialistické společnosti
(Cajthaml, 2005: 55). Censura byla zabezpečena Federálním úřadem pro tisk
a informace. Někteří novináři se snažili zavděčit stranickým orgánům články, ve
kterých úmyslně šířili lži a desinformace. Stranická propaganda mnohým přinesla
rychlý kariérní postup (Vodička, 2007: 78). V padesátých letech komunistická média
předkládala občanům negativní obraz západního světa a informovala většinou jen
pozitivně

o událostech

v socialistickém

Československu,

v Sovětském

svazu

a spřízněných zemích. Samostatnou kapitolou byly propagandistické kampaně
organizované komunistickou stranou, které ukázaly možnost manipulace společnosti.
Sdělovací prostředky měly schopnost vytvořit a předložit veřejnosti komunistickou
verzi události (Cajthaml, 2005: 56 – 57). Sjezd komunistické strany Československa byl
médii popisován jako nejdůležitější a nejpodstatnější událost na zemi. Ve skutečnosti to
bylo jen odsouhlasení pokynů předložených moskevským vedením (Jeřábek, 2000: 34).
První

velkou

propagandistickou

kampaní

organizovanou

vládnoucím

komunistickým režimem byla kampaň doprovázející proces s Miladou Horákovou
a spol., obžalovanými z velezrady a spiknutí proti republice. Propagandistická kampaň
byla v Československu první svého druhu, proto se představitelé strany rozhodli využít
sovětské poradce. Ústřední výbor KSČ vydal pokyny krajským výborům KSČ
k „organizování ohlasu procesu“. Instrukce obsahovaly povinnost každodenního
vylepování novin obsahujících zprávy ze soudního procesu, výrobu a vylepování

30
plakátů, zajištění poslechu rozhlasových přenosů i organizování besed a veřejných
shromáždění. Součástí pokynů bylo sepisování rezolucí požadujících přísné potrestání
obžalovaných. Krajské orgány podávaly zprávy o splnění úkolů do pražského centra.
Krajské výbory KSČ ihned přenesly instrukce do okresů, podniků a masových
organizací. Krajské výbory organizovaly zájezdy na proces pro vybrané a prověřené
občany. Soudní přelíčení mělo možnost přímo v soudní síni shlédnout více než 4000 lidí
(Formánková, 2007: 20 – 22). Rezoluce, které žádaly co nejpřísnější tresty, sepisovaly
pracovní kolektivy, strany Národní fronty i masové organizace a byly prezentovány
jako „vůle lidu“. Celkový počet dosáhl čísla 6 300. Do kampaně komunisté zapojili
i děti. Ve školách povinně poslouchaly zprávy z procesu a do kampaně byl zahrnut
i dětský časopis Pionýr. Rezoluce dětí také žádaly co nejpřísnější potrestání
obžalovaných a děti slibovaly podobně jako pracující splnění závazku a úkolu
(Formánková, 2007: 25 – 30). O průběhu procesu psaly všechny deníky a týdeníky
s výjimkou časopisu Mateřídouška, který byl určený nejmenším dětem. Na stránkách
novin i v rozhlasových reportážích odsuzovali obžalované někteří básníci, divadelníci
a spisovatelé. Propagační odbor ÚV KSČ vydal brožuru popisující průběh soudního
přelíčení. Na objednávku ministerstva spravedlnosti napsal E. F. Burian divadelní hru
„Pařeniště“, kterou sám režíroval. V žádném sdělovacím prostředku se ani v náznacích
neobjevily protesty proti vyneseným rozsudkům ani žádosti o milost. Pouze ti, kteří
zachytili rozhlasové stanice „Hlas Ameriky a BBC“, věděli o vlně protestů i žádostech
o milost světových osobností politiky, vědy a kultury (Formánková, 2007: 35 – 38).
Výsledek ostře sledovaného a detailně popsaného procesu, který plnil titulní stránky
novin, bylo povoleno popsat jen krátkou zprávou, a to až následující den.
Propagandistická kampaň provázející proces ukázala sílu komunistické moci, která pro
splnění svých cílů využila všech prostředků včetně trestu smrti (Formánková, 2007: 40).
Na tuto první velkou propagandistickou kampaň bezprostředně navázala
mohutná komunistická kampaň proti „americkému brouku“ – mandelince bramborové.
Komunistický režim využil přemnožení rostlinného škůdce pocházejícího z USA
a nazval ho útokem imperialistů proti zemím socialistického bloku. Československá
komunistická vláda ve svém prohlášení obvinila západní imperialisty ze záškodnické
činnosti proti socialistickému hospodářství a jeho úspěchům. Na příkaz ÚV KSČ bylo
přemnožení mandelinky ihned použito v souvislosti s válku v Koreji, která v té době
začala. Články v novinách, prohlášení státních orgánů i plakáty prezentovaly likvidaci
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škůdce jako boj s nepřítelem, nad kterým musíme zvítězit (Formánková, 2008: 22 – 25).
Kampaň koordinovalo ministerstvo zemědělství společně se zemědělským odborem ÚV
KSČ. Zapojena však byla i ostatní ministerstva a stranické orgány na všech stupních.
Do realizace se zapojila Národní fronta, podniky i školy. Letáky a plakáty vyzývaly
všechny občany ke sběru mandelinky, což znamenalo výzvu k odražení útoku
imperialistů na naše socialistické zemědělství. S likvidací mandelinky pomáhaly
zemědělcům brigády z továren, podniků, škol i úřadů. Zapojeny byly i masové
organizace. Útok imperialistů občané odsuzovali na veřejných schůzích, ze kterých byly
odesílány rezoluce. Počet rezolucí byl daleko nižší než v předcházející propagandistické
kampani, která doprovázela proces s M. Horákovou a spol. (Formánková, 2008: 28 –
29). Boj proti mandelince popisovala všechna média. Deníky uváděly články na prvních
listech, rozhlas vysílal zprávy a reportáže, zapojen byl i film (Formánková, 2008: 31).
Kladně byla hodnocena účast mládeže a dětí pod vedením Československého svazu
mládeže. Boj se odehrával

i na poli demokracie, poté když

představitelé

Československa předali velvyslanectví USA protestní nóty. Pomoc přišla symbolicky
stejně jako v roce 1945 ze Sovětského svazu. Do Československa přiletěli sovětští
odborníci se zkušenostmi s likvidací rostlinných škůdců. Sovětská letadla hubila
mandelinku práškováním a sdělovací prostředky zdůrazňovaly pomoc velkého
socialistického přítele v boji proti imperialistickým nepřátelům. Hromadná a veřejná
poděkování zachráncům naší úrody - sovětským přátelům podrobně popsala všechna
média. Zajímavostí bylo zapojení dětského hrdiny Ferdy Mravence. Kniha Ondřeje
Sekory „O zlém brouku bramborouku“ popsala nejmenším dětem boj Fredy Mravence
s americkým broukem (Formánková 2008: 33 – 36).
Komunističtí vládci nevynechali žádnou příležitost pochlubit se úspěchy svého
režimu a současně připomenout těsné sepjetí se Sovětským svazem (Skilling, 2001:
212). Noviny psaly především o probíhajících monstr procesech s tzv. záškodníky
a nepřáteli národa a úspěších při budování socialismu. V tisku se také pravidelně
opakovala urážlivá protizápadní prohlášení stranických vůdců (Skilling, 2001: 219).
Charakteristickým

znakem

stalinistického

Československa

bylo

pochlebování

Sovětskému svazu. Komunistická propaganda předkládala Sovětský svaz jako vzor
státu, života a politiky. V kinech byly promítány především sovětské filmy,
knihkupectví byla zavalena sovětskou literaturou (Skilling, 2001: 222).
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Masivní a účelová propaganda, kterou používala vládnoucí komunistická strana,
dokázala upevnit její moc a zavrhnout i zničit každého odpůrce. Pomocí propagandy
komunisté manipulovali s občany a tím ovládali život ve společnosti. Komunistická
strana Československá měla prostřednictvím dosazených kádrů absolutní kontrolu nad
prostředky masové komunikace, čímž byl splněn znak totalitarismu dle Friedricha
a Brzezinského.

4.2.4

Politické procesy, role justice, bezpečnostních složek a armády
Charakteristickým znakem stalinistického Československa byly politické

procesy řízené a ovlivňované komunistickou stranou. Účelem politických procesů byla
likvidace politických protivníků a zastrašení potencionálních nepřátel i celé společnosti.
Procesy probíhaly podle právních předpisů pouze formálně, o čemž svědčí obecné
formulace trestných činů, které nebyly prokazovány důkazy, nýbrž výpověďmi
obžalovaných. Veřejnost byla zapojena do procesu formou organizovaných kampaní
(Tomek, 2008: 1). Justice a prokuratura ztratila svoji nezávislost, o výši a způsobu
potrestání rozhodovaly stranické orgány, což nebylo v souladu s ústavou, která
deklarovala nezávislost soudců. Hierarchické členění soudního systému umožňovalo
komunistické straně ovlivňovat její činnost počínaje okresními soudy. Předsedové
soudů okresních a krajských byli všichni členy komunistické strany. Každý krajský
soud měl ještě minimálně jednoho speciálního soudce, který byl pověřen vedením
soudních

řízení

v procesech

s politickými

prvky.

Na

pravidelných

schůzích

organizovaných stranickými orgány dostaly justiční orgány pokyny jak prakticky
používat zákony a normy v duchu „socialistické zákonnosti“. Porušen byl nejen duch
zákonů, ale i ideál nestrannosti a nezávislosti soudců (Vodička, 2007: 78).
Některé procesy se uskutečnily ještě před květnovými volbami do parlamentu,
krátkou dobu po nástupu komunistické moci. Svým rozsahem však byly pouhou
předzvěstí procesů příštích. Po volbách se politicky motivované procesy rozběhly
naplno. Odsouzeni byli takzvaní rušitelé voleb, důstojníci armády i bezpečnosti,
především ti, kteří sympatizovali nebo byli členy Národně sociální strany. Proces byl
vytvořen i s funkcionáři tělovýchovy. Na podzim roku 1948 bylo odsouzeno 1500 lidí
za šíření protikomunistických letáků. Prvním procesem se scénářem strany a represivní
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složky státní bezpečnosti byl proces proti Milanu Chocovi a jeho skupině v listopadu
1948. Tento proces byl zaměřen na emigranty. Po vynuceném přiznání soud odsoudil
M. Choce k trestu smrti za vraždu předního komunistického politika A. Schramma.
Jestli skutečně Choc zavraždil komunistického funkcionáře Schramma, nebylo nikdy
prokázáno. Komunistický totalitní režim dal vraždu majora Schramma do souvislosti
s atentáty na přední komunistické představitele v Itálii a Japonsku. V roce 1949
proběhla pod přímým řízením a kontrolou ministerstva spravedlnosti a ministerstva
vnitra akce nazvaná „Ostrov“, která měla za cíl rozhodnutím soudů dodat pracovníky
na těžbu uranu v jáchymovských dolech (Kaplan, Paleček, 2001: 54 – 59).
Na přelomu let 1948 – 1949 vyprovokovala státní bezpečnost akci „Blaník“12,
při níž byla poprvé použita výslechová metoda – elektrická bota. Touto metodou
vyšetřovatelé vynutili doznání, když selhaly metody fyzického i psychického nátlaku
(Kalous, 2006: 26).
Pronásledování

a perzekuci

neunikli

představitelé

ani

řadoví

členové

nekomunistických politických stran. Na některé z nich čekaly zinscenované politické
procesy (Vodička, 2007: 81). Procesy se členy Sociálně demokratické strany, jejichž
účelem bylo ukončení činnosti strany, postihly více než 250 členů. Vykonstruované
politické procesy se opíraly o obžaloby z přípravy státního převratu, činnosti proti státu
nebo špionáže. Můžeme sem zařadit proces s Jaroslavem Nebesákem odsouzeným za
špionáž a měnovou reformu údajně výhodnou pro kapitalisty z titulu své funkce
guvernéra Národní banky. Vládnoucí komunistický režim nezapomněl na členy
a funkcionáře Strany lidové ani na její ideové spojence tělovýchovnou organizaci
„Orel“.
Z této skupiny bylo v devíti procesech odsouzeno 150 osob (Kaplan, Paleček,
2001: 60 – 63). Rozsahem i tresty největším politickým procesem stalinistického
Československa byl proces proti představitelům a funkcionářům Strany národně
sociální, Strany lidové a Sociální demokracie pod dohledem zkušených sovětských
poradců Makarova a Lichačova. Vytvoření tohoto politického monstr procesu trvalo

12

Ilegální lidovecká skupina v Praze a Brně, která byla napojena na organizaci Orel, jejímž úkolem bylo

rozšiřování protistátních letáků (Kalous, 2006: 26).
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více než rok. Systém procesu se stále měnil, stejně tak i výběr obětí. Proces dostal název
„Vedení záškodnického spiknutí proti republice - proces Milada Horáková a spol.“.
Obžalobu vypracovala určená komise pod přímým dohledem ministrů vnitra
a spravedlnosti. Připravený proces se odehrál v devíti dnech. Padla obvinění
z velezrady, ze snahy o zničení režimu a úkladu proti republice. Obžalobu zastupovali
předem vybraní prokurátoři (Urválek, Vieska, Kepák, Brožová) a soudili určení soudci
(Trudák, Matoušek, Bedrna, Kučera, Polánecký).
Soud vynesl tresty smrti pro Horákovou, Bouchala, Pecla a Kalandru, tresty
doživotí pro Nestávala, Hejdu, Přeučila, Klinerovou a tresty vězení pro Hostičku (28
let), Peška (25 let), Křížka (22 let), Zemanovou (20 let), Dundra (15 let). Rozsudek byl
vynesen 8. 6. 1950. Žádosti o milost prezident Gottwald nepodepsal a 27. 6. 1950 byly
tresty smrti vykonány. Proces byl podpořen masovou mediální kampaní a rezolucemi,
které žádaly co nejpřísnější potrestání. Protesty a nesouhlasná stanoviska, jež přicházela
z celého světa, nebyla vzata v potaz (Kaplan, Paleček, 2001: 64 – 69). Rozsudek ukázal,
jak komunistická vláda naloží se svými odpůrci i skutečnost, že pro prosazení svých
cílů použije všech dostupných prostředků a nic ji nezastaví (Formánková, 2007: 40).
Trnem v oku byla komunistickému režimu církev a její představitelé, především
církev katolická. Komunistická moc zvolila v otázce katolické církve diferencovaný
přístup. Nižší představitele církve - diecézní kněze se snažila přesvědčit ke spolupráci
nebo alespoň k loajalitě vůči režimu prostředky nátlaku a násilí. Vyšší představitele biskupy izolovala od společnosti nebo uvěznila (Tomek, 2008: 1). Pronásledování
a procesy měly za úkol totální porobu církve, kterou bude možno řídit a ovládat. Do
scénáře doby promluvila i probíhající studená válka, ve které církev (Vatikán) byla na
straně nepřátel – imperialistů. Připravený proces proti číhošťskému faráři Toufarovi
nazvaný „Čihošťský zázrak“ skončil fiaskem, jelikož kněz zemřel ve vazbě po krutém
zacházení, při kterém na něm bylo vynucováno doznání. Následovalo zavírání klášterů,
zatýkání jejich představitelů a následovaly procesy, v nichž padala obvinění ze
špionáže, velezrady i protistátní činnosti. Z obvinění vyplynuly rozsudky s vysokými
tresty, včetně trestů smrti. Orgánem odpovědným komunistickému režimu byla církevní
komise ÚV KSČ spolu se státní bezpečností. Na komunistické tažení proti církvi
nejvíce doplatila církev katolická, ale ani menší církve nebyly perzekucí ušetřeny
(Kaplan, Paleček, 2001: 73 – 74). Politické procesy proběhly také s jezuity, salesiány
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i dominikány – řeholními řády římskokatolické církve, ušetřen nezůstal ani duchovní
řád premonstrátů. Z náboženských důvodů skončilo v uranových dolech a věznicích
více než 300 kněží. Lidé, kteří neskrývali své náboženské přesvědčení, se stali občany
druhého řádu, jejich společenské uplatnění bylo omezeno a byli stále pronásledováni
(Vaško, 1999: 58 – 59).
Zvláštní pozornost zasluhuje resort armády. Zkušení velitelé, hrdinové druhé
světové války, bojovníci proti fašismu byli degradováni, propuštěni a souzeni. Na jejich
místa komunisté dosadili lidi bez praxe a zkušeností, ale s komunistickým politickým
přesvědčením a myšlením. Obrana státu byla těmito opatřeními notně oslabena. Prvním
procesem, který skončil odsouzením trestu smrti, byl proces s generálem Heliodorem
Píkou. Generál Píka byl popraven 21. 6. 1949 jako nežádoucí osoba, protože jeho
znalost sovětských zpravodajských služeb i autorita jeho osoby v Československé
armádě byly pro komunistický politický režim nebezpečné. O rozsudku smrti hlasoval
ÚV KSČ, proti rozsudku se však postavili pouze L. Svoboda a Z. Fierlinger. Tento
první případ popravy válečného hrdiny ukázal podobu komunistického politického
režimu a nastínil další vývoj (Kaplan, Paleček, 2001: 85 – 89). Nejrozsáhlejším
procesem proti důstojníkům armády byla „Akce Žatec“, při které bylo zajištěno 150
důstojníků armády, kteří čelili obvinění z přípravy státního převratu. Rozsudek státního
soudu po krutém vyšetřování zněl: pět trestů smrti a osm trestů doživotního vězení.
Po vykonstruovaných procesech s příslušníky armády bylo celkem popraveno 31 osob.
Komunistická moc bez skrupulí nemilosrdně likvidovala hrdiny národa – bojovníky
proti fašismu (Kaplan, Paleček, 2001: 92 – 99).
Stalinské dogma o hledání vnitřního nepřítele ve vlastní straně bylo uplatněno
i v Československu (Vodička, 2007: 59). Procesy změřené proti spolustraníkům,
především vysokým funkcionářům, vyvrcholily procesem nazvaným „proces se
Slánským a spol.“. Na politickém procesu s touto skupinou se opět podíleli sovětští
poradci, jejichž závěry schvalovali přímo Gottwald a Stalin. Soud proběhl 20. –
27. 11. 1952 podle pečlivě připraveného schématu. Rozsudek schválilo nejvyšší vedení
komunistické strany, které akceptovalo Gottwaldův návrh „jedenáct špagátů a tři
doživotí“. Popraveni byli Slánský, Geminger, Frejka, Frank, Clementis, Fischl,
Margolius, Reicin, Simone, Švarc a Šling (Kaplan, Paleček, 2001: 124 – 134). Monstr
proces proti Slánského skupině smazal rozdíl mezi nacismem a stalinismem v otázce
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antisemitismu. Ze čtrnácti obžalovaných bylo 11 židů. Bolševismus ukázal svoji tvář
rasismu (Jeřábek, 2000: 191). Proces do vlastních řad byl další ukázkou vlády a moci
totalitního komunistického režimu. „Tato společnost vzájemně vraždících vrahů je
ukázkou politické úrovně našeho nynějšího veřejného života“ (Jeřábek, 2000: 159).
V souvislosti s nucenou kolektivizací zemědělství proběhly procesy proti
sedlákům, kteří nesouhlasili s modelem hospodaření dle sovětského vzoru. Sedláci byli
označeni za třídní nepřátele, nazváni kulaky a vesnickými boháči. Nejprve tak
komunisté označovali hospodáře, jehož majetek byl více než 20 hektarů půdy, později
byla hranice snížena na 15 hektarů polí a v roce 1952 už nebyla výměra podstatná,
důležitý byl punc nepřítele. „V roce 1950 odsoudil státní soud 354 rolníků, další rok
zatkla státní bezpečnost za protistátní činnost 399 a o rok později 495 rolníků, v roce
1953 stoupl jejich počet na 829. Za činy proti kolektivizaci zemědělství bylo v roce 1950
stíháno 2611 osob a o rok později 2521 osob“ (Kaplan, Paleček, 2001: 149 – 151).
Největším politickým procesem proti sedlákům se stal případ „Babice“, na rozdíl od
ostatních zemědělských procesů překračující regionální úroveň. Cílem babického
případu bylo zastrašení obyčejných vesnických lidí, kteří pak nebudou protestovat proti
pokynům a nařízením komunistického režimu. Tento vykonstruovaný proces začal
zastřelením tří komunistů při schůzi národního výboru 2. 7. 1951 a skončil rozsudkem
sedmi trestů smrti 14. 7. 1951. Rozsudek trestu smrti soud vynesl i nad knězem.
Popravy byly vykonány 3. 8. 1951 za přítomnosti funkcionářů komunistické strany
(Kaplan, Paleček, 2001: 153 – 156).
Komunistická totalitní zvůle se nezastavila ani před nejmladší věkovou
skupinou. Pronásledování, věznění a týrání mladistvých, často ještě dětí, svědčilo
o skutečnosti, že pojem lidská práva a ochrana mladistvých neměl v komunistickém
myšlení místo. Důvodem pro zatčení bylo většinou sledování zpráv ze západního
rozhlasu nebo roznášení protikomunistických letáků. Známým případem byl proces se
studenty Střední zemědělské školy v Roudnici, kteří vydali v roce 1950 sborník
s názvem Náš boj – ke stému výročí narození T. G. Masaryka. Studenti vyjádřením
svého postoje rozhodli o svém dalším životě. STB zatkla patnáct studentů, kteří byli po
krutém týrání při výsleších odsouzeni k trestům 10 – 15 let vězení. Hlavní líčení včetně
soudního procesu mělo všechny formy a náležitosti politického procesu doby stalinismu
(Dvořáková, 1992: 136).
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Špatná hospodářská situace Československa a zvětšující se ekonomické
problémy se staly záminkou a důvodem pro další procesy s lidmi, kteří za špatné
výsledky nesli odpovědnost. Došlo k výrobě procesu „Budování, nafta, nádraží“.
V červenci 1952 se konal veřejný soud s vedoucími pracovníky NHKG v Kunčicích.
Zvláštností tohoto procesu bylo, že obžalobu i závěrečnou řeč přednesl tehdejší
předseda vlády Antonín Zápotocký (Kaplan, Paleček, 2001: 142 – 146). Nelze
opomenout ani procesy s občany cizích zemí, které měly za následek protesty
a ochlazení diplomatických styků s dotčenými státy (Kaplan, Paleček, 2001: 114 – 115).
V totalitním komunistickém systému představovaly formu masové nezákonnosti
tresty bez soudu, což znamenalo internace nebo věznění občanů na základě usnesení
vládních – stranických orgánů. Tato rozhodnutí vykonávaly komise a nebylo prakticky
možné se proti verdiktům odvolat. Do této kategorie lze zařadit tábory nucené práce
(TNP), pomocné technické prapory (PTP), centralizační kláštery pro duchovní
i přesídlení občanů do pohraničí. TNP byly první institucí tohoto typu, o jejímž zřízení
rozhodlo ÚV KSČ už v říjnu 1948 (Janák, Jirásek, 1991: 5). Tábory nucené práce byly
zásobárnou levné pracovní síly pro rozvíjející se průmysl. Život uvězněných byl striktně
řízen řády a směrnicemi, důležitá funkce byla přisuzována výchovně - politickému
působení (Janák, Jirásek, 1991: 20 – 21). Činnost pracovních táborů byla oficiálně
ukončena 31. 12. 1952, ale faktická likvidace probíhala až do června 1953 (Janák,
Jirásek, 1991: 23). Propuštění z věznic a z lágrů neznamenalo však ukončení represe
a zvláštních opatření, nehledě na fakt, že bylo většinou podmíněné. Tato skutečnost
umožňovala podmíněně propuštěné znovu zatknout a bez soudního řízení znovu
uvěznit. Ve většině případů byli tito lidé odsouzeni i ke ztrátě občanských práv.
Komunistický režim dělal vše pro to, aby politickým vězňům co nejvíce ztížil návrat do
společnosti nebo jejich znovu začlenění znemožnil (Paďourek, Nehněvajsa, 1997: 30 –
31). V komunistickém režimu platil princip trestat celou rodinu odsouzených,
především jejich nejbližší. V době kolektivizace majetek odsouzeného včetně osobních
věcí propadl vznikajícímu zemědělskému družstvu a rodina byla vystěhována za hranice
kraje, většinou naprosto bez prostředků. Na manželky byl vyvíjen nátlak, aby se
rozvedly, pod hrozbou přeřazení či propuštění. O osudech dětí, jejich studiu,
rozhodovali komunističtí funkcionáři. Děti neměly šanci studovat ani na střední škole,
natož pak dosáhnout vysokoškolského vzdělání. Pro celé rodiny odsouzených
představovaly tyto perzekuce těžké životní zkoušky a v mnohých zanechaly psychické
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i zdravotní následky (Bursík, 2009: 153 – 154). Princip kolektivní viny, který
komunistický režim uplatňoval vůči nepohodlným občanům, represe celých rodin, jejich
vyřazení ze společnosti patřily ke smutným faktům období stalinismu v Československu
(Bursík, 2009: 181).
Bezprostředně po nastolení komunistické vlády proběhly v ozbrojených
složkách státu reorganizace – čistky. Z armády i Sboru národní bezpečnosti byli
propuštěni všichni, kteří nebyli členy komunistické strany (Málek, 1999: 61). Ozbrojené
síly řídila komunistická strana, což znamenalo spojení států a strany – pro bolševické
Československo charakteristické (Vodička, 2007: 77).
Státní bezpečnost představovala hlavní represivní složku komunistického
totalitního

režimu.

Plnila

úlohu

tajné

politické

policie

a patřila

k oporám

komunistického režimu socialistického Československa. Strukturně byla součástí Sboru
národní bezpečnosti pod přímým řízením ministerstva vnitra a plnila úkoly zadané
stranickým aparátem. Své úřadovny měla ve všech okresech a krajích Československé
republiky. Státní bezpečnost byla vnitřně rozčleněna na tři složky: rozvědku,
kontrarozvědku a od roku 1951 vojenskou kontrarozvědku. Úkolem rozvědky bylo
provádět špionáž na území cizích nepřátelských států. Úkolem kontrarozvědky bylo
bojovat s „vnějším a vnitřním nepřítelem“. Vnějším nepřítelem byly zahraniční
kontrarozvědky působící na území našeho státu. Vnitřním nepřítelem nazývali
komunisté osoby, které nesouhlasily s komunistickým politickým režimem. Součástí
struktury byly například útvary vyšetřovací, zpravodajské a sledovací. Pro plnění svých
úkolů měla státní bezpečnost vytvořenou síť agentur. V době stalinismu měla státní
bezpečnost za úkol výrobu nepřátel pro politické procesy, na kterých se přímo podílela.
Při vyšetřování používala těch nejhorších a nejbrutálnějších metod fyzického
a psychického násilí, kterými vynucovala doznání obžalovaných. Největší mocí
disponovala stání bezpečnost v Československu po dobu vlády Klementa Gottwalda
v období let 1948 – 1953, kdy rozhodujícím způsobem ovlivňovala život celé
společnosti (Růžička, 2009: 1). Podle sovětského vzoru bylo zřízeno v květnu 1950
ministerstvo národní bezpečnosti přezdívané „ministerstvo strachu“. Účelem tohoto
kroku bylo centralizovat bezpečnostní složky. Na podzim 1950 spadalo pod
ministerstvo národní bezpečnosti 47 185 příslušníků, z nichž 12 254 patřilo ke státní
bezpečnosti. V roce 1952 byl k ministerstvu národní bezpečnosti přičleněn resort
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vězeňství. V září roku 1953 došlo ke sloučení ministerstva národní bezpečnosti
s ministerstvem vnitra a tím prakticky ministerstvo národní bezpečnosti zaniklo
(Tomek, 2009: 1). Prostřednictvím bezpečnostních složek zasahoval komunistický
režim do životů lidí a celé společnosti.
Pro Československou armádu se stala vzorem armáda sovětská, proto došlo
k výměně poválečné výzbroje za výzbroj a výstroj výhradně sovětskou. ÚV KSČ
schválil v únoru 1950 základní koncepci výstavby armády dle sovětských pokynů.
Československá armáda měla být především zaměřena na vojsko tankové, ženijní,
dělostřelectvo a protivzdušnou obranu (Tomek, 2009: 1). Po čistkách, kdy komunisté
vyměnili nepohodlné důstojníky prověřenými dělnickými kádry, získala komunistická
strana totální vliv na činnost armády. Součástí každodenního vojenského výcviku se stal
i výcvik politický. Političtí důstojníci „Politruci“ měli za úkol ideologické působení na
vojáky i důstojníky. Ve funkci ministra obrany vystřídal L. Svobodu Gottwaldův zeť
A. Čepička. Nový ministr zřídil v roce 1950 útvar armády pro politicky nespolehlivé
občany nazvaný pomocné technické prapory (PTP). Do této složky armády, která
působila beze zbraní, byli zařazováni například kněží, kulaci a živnostníci. Lidový
název zněl „Černí baroni“. Hlavní náplní pomocných technických praporů byla
pracovní činnost. Součástí armády byly jednotky pohraniční stráže, které však
podléhaly ministerstvu vnitra. Úkolem jednotek pohraniční stráže byla ostraha státní
hranice, kterou chránily proti vnějším i vnitřním nepřátelům. Ve stalinistickém
Československu vykonávali vojenskou službu na státní hranici pouze politicky
prověření jedinci. Příslušníci, kteří hájili neprostupnou hranici, neváhali zastřelit
každého, kdo se pokusil státní hranici překročit, lhostejno zda ven či dovnitř. Armáda
byla připravována i k potlačení možných nepokojů v zemi (Marjánko, 2009: 1). Ve
všech útvarech a složkách armády působila vojenská kontrarozvědka, která byla
součástí struktury ministerstva vnitra. Úkolem vojenské kontrarozvědky byla kontrola
a dohled nad výkonem služby, odhalování a likvidace cizích agentů a nepřátel,
sabotážních

akcí,

sběhnutí

i trestné

činnosti.

Ani

vojenská

kontrarozvědka

nezapomínala na preventivně výchovnou činnost ideologicky zaměřenou a prováděla
politické prověrky vojáků i zaměstnanců. Československá armáda patřila k oporám
komunistického totalitního režimu (Růžička, 2009: 1).
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Ozbrojenou složku vládnoucí moci představovaly také lidové milice. Z původně
dělnických jednotek komunistická strana vytvořila organizovanou ozbrojenou složku.
Příslušníky lidových milicí mohli být pouze spolehliví členové komunistické strany.
Činnost lidových milicí neměla oporu v žádných platných zákonech, pouze
v usneseních, které vydal ÚV KSČ. „Oficiálně měli milicionáři za úkol ochranu
podniků prostřednictví stálého střežení závodu, obranu proti průmyslové špionáži
a proti sabotérům a rozvratníkům“. Lidové milice byly postupně vyzbrojeny armádou,
pomáhaly při ostraze státní hranice, strategických objektů a také při například při
potlačování demonstrací a nepokojů. V Československu 1948 – 1953 plnily lidové
milice funkci ozbrojeného sboru Komunistické strany Československa. V roce 1952 byl
vydán organizační řád, který tuto skutečnost potvrzoval. Vrchním velitelem lidových
milicí nebyl ministr vnitra, nýbrž předseda KSČ – Klement Gottwald (Bašta, 2008: 99 –
103).
Vládnoucí komunistická strana ovládala prostřednictvím stranických kádrů
všechny ozbrojené složky státu a využívala je k upevnění a posílení své moci. S jejich
pomocí řídila život v celé společnosti, což je charakteristický prvek totalitního
politického režimu vlády. „Budoucnost řekne: Proč jste se nevzepřeli? Protože
policejní režim dokáže divy. Přinutí svou oběť mluvit, i když nemá co říci, a přinutí ji
mlčet, i když jí ústa přetékají kletbami“ (Jeřábek, 2000: 55).
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5 PREZENTACE STALINISMU V UČEBNICÍCH PRO STŘEDNÍ
ŠKOLY A GYMNÁZIA

5.1 Zařazení učiva
V současném

školském

systému

ČR

je

všeobecné

střední

vzdělání

reprezentováno především vzděláním gymnaziálním ukončeným maturitní zkouškou.
Obory základy společenských věd a historie jsou zařazeny do společenskovědní oblasti.
Z hlediska

vzdělávacího

obsahu

jsou

vzdělávací

obory

dějepis,

občanský

a společenskovědní základ začleněny do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Pro
každý typ oboru jsou dány charakteristiky, cílová zaměření i vzdělávací obsahy, ale
školám je dána možnost profilace a uspořádání obsahu v souladu s potřebami a zájmy
studentů. Očekávané výstupy a učivo je rozpracováno ve školním vzdělávacím
programu konkrétní školy. Každá škola má v současné době výraznou možnost
samodotváření výuky. Obecně lze říci, že výuka na českých gymnáziích dle Rámcového
vzdělávacího programu v návaznosti na školní vzdělávací programy vykazuje více
podobností než odlišností. Ve všeobecném středním vzdělání jsou důležitým
formativním prvkem průřezová témata13, která pomáhají rozvíjet osobnost studentů,
jejich postoje, hodnoty a dávají jim možnost pro individuální uplatnění i spolupráci.
Povinností každé školy je uplatnit všechna daná průřezová témata, ale o rozsahu
a formě zařazení do výuky si škola rozhoduje sama, na základě možností, potřeb
a zájmů (Průcha, 2009: 159 – 163).
Období stalinismu v Československu je vyučováno v předmětu dějepis, ale jeho
mezioborový přesah zasahuje i do předmětu základy společenských věd.
Stalinismus jako ideologie je začleněn do politologické části předmětu základy
společenských věd, období stalinismu v Československu se vyučuje v předmětu dějepis.

13

Osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,

multikulturní výchova, environmentální výchova, mediální výchova.
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V jakém rozsahu a jakým způsobem výuka probíhá, lze jen stěží generalizovat.
Vždy záleží na podmínkách školy a především na konkrétním učiteli. V současné době
je velká míra odpovědnosti za výuku na samotných školách. Dle informací badatelů
skupiny vzdělávání ÚSTR má zájem o národní historii mezi studenty spíše klesající
úroveň. Pokud však srovnáváme zájem studentů o učivo z hlediska chronologické osy
dějin, můžeme konstatovat největší zájem právě o moderní dějiny, z důvodu množství
souvislostí s právě žitou přítomností. Pokud vyučující dokáže přesvědčit studenty
o smyslu historického i společenskovědního vzdělání a vzbudit jejich zájem, dochází
k očekávaným výstupům. Kromě klasických učebnic lze pro výuku moderních dějin
využít pestrou škálu výukových pomůcek, např.: knihy, filmové dokumenty, televizní
pořady, publikace občanských sdružení, portál moderní dějiny (Činátl, 2010: 4 – 6).
V rámci struktury Ústavu pro studium totalitních režimů funguje skupina vzdělávání,
která se zaměřuje především na spolupráci se školami. Skupina vzdělávání pořádá kurzy
pro učitele, poskytuje metodickou podporu, připravuje materiály, organizuje odborné
semináře a přednášky v souvislosti s výukou moderních dějin a totalitní minulostí.

5.2 Posouzení správnosti učiva, rozsahu a relevance pojmů, údajů
historických i politologických v učebnicích ZSV
Dle informací, které jsem získal dotazníkovým šetřením i při osobních
rozhovorech s vyučujícími předmětu ZSV, jsou nejčastěji používány při výuce níže
uvedené učebnice.
Učebnice „Společenské vědy – přehled učiva k maturitě“ (František Parkan
a kol., Fortuna 2006) se věnuje problematice stalinismu ve třetí kapitole Občan a stát
velice krátce ve dvou podkapitolách. Podkapitola číslo dvě – „Ideologie“ a podkapitola
číslo 7 – „Československá státnost v období nejnovějších dějin.“ Ve druhé podkapitole
v části věnované marxismu je pouze ve dvou souvětích zmíněn komunismus jako
společenský systém, jenž je založen na společném vlastnictví „kontrolovaném
stranickou

organizací“

a k jehož

dosažení

je

nutná

socialistická

společnost

(Huliciusová, 2006: 49). V podkapitole sedmé autorka na polovině strany 71 shrnuje
období komunistické persekuce, padesátá léta. V sedmi větách, souvětích autorka
zmiňuje politické procesy, popisuje pouze popravy generála H. Píky, M. Horákové
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a R. Slánského. V dalších čtyřech větách, souvětích se dočteme o likvidaci soukromého
sektoru i násilné kolektivizaci zemědělství, což dostalo Československo do hospodářské
krize. Dle mého názoru se jedná skutečně o přehled učiva, ve kterém však postrádám
důležité informace a skutečnosti. V podkapitole Ideologie by mohl být vysvětlen
fenomén totalitarismu i například v souvislostech a porovnání s ideologií marxismu,
socialismu a nacionalismu. Podkapitola sedm, přímo věnovaná období stalinismu
v Československu je velmi omezena svým rozsahem, proto v ní chybějí důležité
základní informace. Vůbec zde není vysvětlena úloha bezpečnostních složek, policie,
armády, vliv médií na společnost – komunistická propaganda. Pro srovnání je
padesátým létům dán stejně velký prostor jako například květnovému povstání, což
znamená, že tato učebnice není dostatečnou výukovou pomůckou pro učitele na střední
škole. Jedná se pouze o přehled učiva, dle mého názoru nedostatečný a velice stručný.
V učebnici „Společenské vědy v kostce pro střední školy“ (Zdeňka Zubíková,
Renata Drábová, Fragment, 2007) je politologie začleněna do čtvrté části. Sledované
pojmy stalinismus a totalitarismus v ní relevantně vysvětleny nejsou. Na straně 49, kde
jsou sice charakterizovány formy vlády podle uplatnění moci státu vůči občanům, ale
najdeme jen charakteristiku totalitního režimu. Totalitní režim je charakterizován
následovně: „Zanikají rozdíly mezi státem a společností, právní stát se mění v policejní,
moc se koncentruje většinou do rukou jedné politické strany“ (Zubíková, Drábová,
2007: 49). Z výše uvedeného je zřejmá neúplná a nepřesná charakteristika režimu, který
je označován v odborné literatuře jako totalitní. Na straně 54 jsou v jednom souvětí
zmíněny „zákony o zesílení trestní represe“, které vznikly a vešly v platnost po roce
1948 (Zubíková, Drábová, 2007: 54). Do části věnované ideologiím není totalitarismus
začleněn, i když se nabízí vysvětlení v souvislosti s ideologiemi na straně 58 – 59 –
socialismus, komunismus, fašismus. Dle mého názoru se jedná o učebnici, ve které je
totalitarismus vysvětlen naprosto nedostačujícím způsobem a diskutovat by se dalo
i o odbornosti při vysvětlení dalších politologických pojmů. Období stalinismu
v Československu je autorkami této učebnice zcela opomenuto.
Učebnice „Společenské vědy v kostce“ (Jaroslav Hladík, Fragment, 2006). Podle
autora je cílem učebnice „uvést studenty do základů vybraných společenských věd, které
mají význam pro ucelení jejich všeobecného vzdělání“ (Hladík, 2006: 2). Po podrobném
prostudování výše uvedené učebnice jsem přesvědčen o možnosti splnění daného cíle.
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Jedná se o kvalitní a srozumitelnou učebnici, ze které je možné čerpat relevantní
informace a nové poznatky. Učebnice je logicky seřazena a vhodně doplněna citáty. Dle
mého názoru je škoda, že autor do některé z částí nezahrnul příklad ideologie
stalinismu. Fenomén totalitarismu autor správně a odborně vysvětlil na straně 28 v části
věnované technikám řízení společnosti. Autor velice správně uvádí základní znaky
totalitarismu včetně vyčlenění prvků a rysů pro jednotlivé totalitní režimy fašismus,
nacismus i komunismus. To samé platí i o filozofické části učebnice, kde je na straně 70
vysvětlena filozofie marxismu – leninismu. Dle mého názoru se jedná o nejlepší
učebnici základu společenských věd ze všech hodnocených z důvodu srozumitelnosti
textu, správnosti a relevanci pojmů, uvedení důležitých údajů i logického seřazení oborů
ZSV. Škoda, že učivo z oboru politologie autor zařadil do částí základy sociologie,
základy státoprávní teorie, vývoje filozofického myšlení v dějinách a nevěnoval
politologii samostatnou kapitolu.

5.3 Posouzení správnosti učiva, rozsahu a relevance pojmů, údajů
historických i politologických v učebnicích dějepisu
Pro srovnání učiva v učebnicích dějepisu jsem si vybral pouze učebnice, které
jsou v současné době na středních školách k výuce používány. Dle zjištění se jako
výuková pomůcka používají učebnice: „Dějepis 4, nejnovější dějiny“- Jana a Jan
Kuklíkovi, „České dějiny II“- Robert Kvaček, „Dějiny Českých zemí II“ - Josef Harna,
Rudof Fišer a „Dějepis II v kostce“- Marie Sochorová.
V učebnici dějepisu pro střední školy a gymnázia („Dějepis 4, nejnovější
dějiny,“ Jana a Jan Kuklíkovi) se autoři věnují období stalinismu v Československu
v osmé kapitole od strany 143 do strany 149, tzn. celkem na šesti stranách učebnice. Již
v předchozí kapitole autoři popisují únorový převrat a specifické rysy nástupu
komunistické totality. V první části kapitoly se dočteme o způsobu nastolení totalitní
moci

i o způsobech

jejího

uplatňování.

Jeden

odstavec

je

věnován

osudu

nekomunistických politických stran. Velmi pěkně autoři popisují na straně 144 volby
a okolnosti přijetí ústavy v květnu 1948. Fotografie na této straně je dobrým příkladem
dobové komunistické propagandy. V další části kapitoly jsou krátce zmíněny projevy
nesouhlasu ve společnosti. Celé dvě strany 145 a 146 jsou věnovány projevům
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nezákonnosti, nuceným persekucím a zásahům proti katolické církvi. Podrobně je zde
popsána role represivních složek státní moci, politické procesy i opatření a zásahy proti
církvi. Autoři zde také vysvětlují úlohu táborů nucených prací (TNP) a pomocných
technických praporů (PTP). V části věnované politickým procesům je krátce vysvětlena
i role justice. Podrobně jsou zde popsány nejznámější politické procesy, opět vhodně
doplněné fotografiemi – proces M. Horáková, J. Beran. Téměř jedna strana učebnice je
věnována změnám v kultuře a školství. Dočteme se zde o orientaci na socialistickou
kulturu a o „Programu výchovy nové inteligence“. Autoři nás seznamují s reformou
školství, která znamenala mimo jiné čistky, persekuce, povinou výuku marxismu –
leninismu a především vznik speciálních škol, kde strana vychovávala během ročního
studia budoucí právníky z uvědomělých dělnických kádrů. Na polovině strany 148
autoři vysvětlují třetí odboj a Československý exil, jenž dle autorů nebyl zcela úspěšný
ve své snaze o stmelení a sjednocení. Poslední část kapitoly je věnována změnám
v ekonomice a hospodářství. Jsou zde uvedeny všechny důležité skutečnosti přestavby
průmyslu a srozumitelně je vysvětlena násilná kolektivizace zemědělství. Dle mého
názoru se jedná o kvalitní učebnici, ve které jsou správně uvedeny historické údaje,
správně

použity

odborné

termíny

a pojmy.

Z důležitých

faktorů

stalinismu

v Československu zde postrádám pouze vysvětlení úlohy propagandy v tehdejší
společnosti. Kladně hodnotím zařazení části, která se věnuje problému školství a kultury
a zejména obsahovou stránku části učebnice věnované politickým procesům. Myslím,
že výše uvedená učebnice je dobrou výukovou pomůckou z hlediska rozsahu učiva,
správnosti použitých pojmů i historických údajů.
V učebnici „České dějiny II“ (Robert Kvaček) je období stalinismu
v Československu zařazeno do části osmé kapitoly s názvem „Totalitní režim: vznik,
vývoj, krize 1948 – 1968“. V předcházející kapitole věnované poválečnému
Československu je velice pěkně vysvětlen stav, který nástupu komunistického režimu
předcházel. Od strany 187 začíná podrobný popis utváření systému komunistického
totalitarismu. Jsou zde popsány následky převratu, smrt Jana Masaryka i demise
prezidenta E. Beneše a nástup K. Gottwalda do funkce prezidenta. Přehledně
a srozumitelně autor vysvětlil na straně 189 mechanismus komunistické moci a zánik
občanské společnosti. Přínosem je zařazení ilustračních fotografii tehdejší doby
s vhodně doplněnými komentáři. V další části se autor věnuje začlenění Československa
do struktury sovětského bloku a problémům, jež toto začlenění přineslo. Téměř celé tři
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strany

učebnice

jsou

věnovány

represím

a nezákonnosti

ve

stalinistickém

Československu. Autor zde podrobně popisuje neomezenou moc státní bezpečnosti,
nezákonné

persekuce

a pronásledování,

politické

procesy,

jejichž

důsledkem

a výsledkem byly justiční vraždy. Tato část učebnice je opět vhodně doplněna
fotografiemi s perfektními komentáři i výběrem citací z knih pamětníků. Autor
nezapomněl ani na méně známé politické procesy a částečně zde v souvislosti s nimi
vysvětluje úlohu propagandy. Na straně 194 se dočteme o projevech odporu
a Československém exilu. Poslední odstavec v části věnované persekucím popisuje
zásahy proti církvím. Na straně 195 začíná část, ve které autor popisuje proměnu
hospodářství a ekonomiky, včetně násilné kolektivizace zemědělství. V podkapitolách
Zestátnění hospodářství, Začlenění Československa do RVHP, Násilná kolektivizace
zemědělství autor zachycuje všechny důležité události a odborně vysvětluje související
skutečnosti. Stejně jako v předchozích částech učebnice jsou vhodně zvolené fotografie
s vysvětlujícími komentáři. V poslední části o stalinismu autor vysvětluje změnu ve
skladbě a celém životě společnosti. Zařazení věty na str. 198, „poúnorový režim
zasahoval citelně do každodenního života jedince a rodin“, potvrzuje odbornost autora
učebnice. Dle mého názoru se jedná o kvalitní učebnici, ve které je srozumitelným
a odborným způsobem vysvětleno období stalinismu v Československu. V učebnici
najdeme všechna důležitá historická data, která jsou logicky seřazena. Události jsou
podrobně popsány a srozumitelně vysvětleny. Vhodně jsou použity dobové fotografie,
vždy s relevantním komentářem i vzpomínky pamětníků – citace z knih. Dle mého
názoru je tato učebnice kvalitní výukovou pomůckou pro výuku období stalinismu
v Československu.
V učebnici dějepisu pro střední školy „Dějiny českých zemí II“ autorů Josefa
Harny a Rudolfa Fišera je období stalinismu popsáno v osmé části učebnice,
v podkapitolách 28 – „Komunistický‘‘ převrat a 29 – „Vláda jedné strany‘‘. Od strany
211 do strany 214 autoři popsali události, které předcházely samotnému únoru 1948. Je
zde vysvětlena změna politického klimatu, spory o hospodářskou politiku i Marshallův
plán. Únorové události jsou podrobně popsány na třech stranách učebnice a dle mého
názoru vhodně doplněny fotografiemi. Oceňuji též ukázku z Ústavy Československé
republiky (9. 5. 1948). Stalinismus v Československu autoři vysvětlili na pěti stranách
učebnice. Celá kapitola s názvem „Vláda jedné strany‘‘ je přehledně sestavena zejména
z hlediska časovosti. Dle mého názoru je dobré i vysvětlení souvislostí, událostí
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v komunistickém Československu v kontextu mezinárodní politiky. Autoři podrobně
popsali masové persekuce včetně politických procesů, v jednom odstavci na straně 220
i persekuci katolické církve. O něco méně prostoru je v učebnici věnováno hospodářství
a ekonomice, ale všechny podstatné skutečnosti jsou uvedeny. V učebnici postrádám
vysvětlení role bezpečnostních složek a především vysvětlení vlivu propagandy na
celou společnost. Na straně 221 je pouze fotografie plakátu, který oslavuje úderníky.
Zajímavé jsou dvě mapy znázorňující správní členění Československa v letech 1949 –
1960 a mapa významných průmyslových center vybudovaných v letech 1945 – 1960.
Dle mého názoru se jedná o přehlednou učebnici, ve které jsou správné historické údaje
i politologické pojmy. Myslím, že autoři učebnice mohli vysvětlit roli propagandy
v tehdejší společnosti například v souvislosti s proměnou hospodářství nebo politickými
procesy. Použité fotografie jsou vhodně vybrané a vhodně doplňují textovou část
učebnice. Uvedenou učebnici lze zařadit mezi vhodné výukové pomůcky.
V učebnici dějepisu pro střední školy „Dějepis v kostce“ autorky Marie
Sochorové je první zmínka o stalinismu na straně 136 v kapitole „Svět po druhé světové
válce‘‘. Jedná se o část učebnice, ve které autorka popisuje odlišnost společenských
systémů velmocí SSSR a USA. Vysvětlení ideologie stalinismu a jeho fungování
v SSSR je pojmově správné. Autorka vyjmenovala všechny hlavní rysy, ale dle mého
názoru je charakteristika příliš stručná a zasloužila by si větší prostor. Celkem na třech
stranách je popsán poválečný vývoj v Československu, jehož součástí je necelá jedna
strana učebnice věnovaná přímo ČSSR za stalinismu. V této části učebnice najdeme na
straně 140 stručnou historickou i politickou charakteristiku Československa v období let
1948 – 1953. Je zde popsáno a vysvětleno začlenění do sovětského bloku, přestavba
průmyslu, kolektivizace zemědělství, politické procesy i společenská a politická
struktura společnosti. Autorka neopomněla krátce zmínit persekuci katolické církve,
růst role bezpečnosti a rozvrat právního řádu. Armáda je zmíněna pouze v souvislosti
s pomocnými technickými prapory (PTP), což se mi jeví málo. Vůbec se autorka
nezabývala fenoménem propagandy ani vlivem sdělovacích prostředků na tehdejší
společnost. Jen v jedné větě autorka píše o rozhlasové stanici Svobodná Evropa. Dle
mého názoru nemůže na úplné vysvětlení stalinismu v Československu stačit necelá
jedna strana učebnice a právě stručnost je důvodem pro neúplné údaje. Stalinismu
v Sovětském svazu se ještě autorka věnuje v jednom odstavci na konci strany 141
a začátku strany 142, opět velice stručně a neúplně. Učebnice poskytuje základní
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informace o ideologii stalinismu i o jeho praktickém fungování. Správné jsou historické
údaje i politologické termíny. Učivo v učebnici je logicky a přehledně seřazeno, na
škodu je dle mého názoru malý rozsah učiva i přílišná stručnost při vysvětlení údajů
a pojmů. Uvedená učebnice poskytuje stručný přehled a myslím, že může být použita
jako výuková pomůcka pouze v omezeném rozsahu.
Výše uvedené učebnice, které jsou používány jako výukové pomůcky při výuce
dějepisu na středních školách a gymnáziích, v současné době splňují z větší části
požadavky na kvalitní a odbornou výuku období stalinismu v Československu. Pokud
však má být výuka prováděna na špičkové úrovni, není možné se omezit pouze na
učebnice, ale je nutné a žádoucí použít i další výukové pomůcky a materiály, což
vyučující ve většině případů dělají.
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6 VÝUKA V OBDOBÍ STALINISMU V PRAXI – SROVNÁNÍ
VÝUKY, VÝUKOVÉ METODY, ČASOVÁ DOTACE, HLAVNÍ
TÉMATA

6.1 Dotazníkové šetření
Pro získání informací o výuce stalinismu a Československa v období stalinismu
na středních školách a gymnáziích v celé České republice jsem použil metodu
dotazníkového šetření. Připravený dotazník jsem zaslal na 53 středních odborných škol
a na 160 gymnázií. Cílem bylo získat informace o výuce ze všech krajů a regionů České
republiky. Dotazník jsem strukturoval způsobem, který nevyžadoval od oslovených
vyučujících velkou časovou náročnost ani složité zpracování, což se projevilo vysokým
procentem vrácených vyplněných dotazníků. Ze středních odborných škol se mi vrátilo
zpět 42 dotazníků, z gymnázií 134 dotazníků.

V dotazníku jsem požádal o odpověď na čtyři základní uzavřené otázky:
1) Jaká je časová dotace výuky sledovaného období (Československo 1948 –
1953), tzn. ideologie stalinismu a stalinismu v Československu na vaší škole, celkový
počet výukových hodin?

2) Jaké výukové metody a organizační formy výuky používáte pro výuku
stalinismu a Československa v období stalinismu, včetně využití výukových pomůcek?

3) Na který z fenoménů stalinismu kladete ve výuce největší důraz?

4) Souhlasíte s použitím poskytnutých údajů pro potřeby zpracování mé
rigorózní práce?
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Po vyhodnocení získaných informací dotazníkového šetření ze středních škol
s odborným zaměřením jsem dospěl k následujícím závěrům: Časová dotace výuky
sledovaného období na dvaceti středních odborných školách činí jednu výukovou
hodinu, šestnáct středních odborných škol věnuje výuce stalinismu a Československa
v období stalinismu dvě výukové hodiny. Dle získaných informací pouze šest středních
odborných škol věnuje výuce sledovaného období větší časový prostor. Dvě střední
odborné školy uvádějí časovou dotaci tři výukové hodiny, jedna střední odborná škola
čtyři výukové hodiny a výjimku v časové dotaci představují dvě střední odborné školy
s časovou dotací pěti výukových hodin. Naprosto ojedinělým příkladem je střední
odborná škola s časovou dotací výuky šesti výukových hodin. Po zpracování informací
ze středních odborných škol vychází průměrná časová dotace na výuku stalinismu
a Československa v období stalinismu 1,83 výukové hodiny. Při vyhodnocení
výukových metod a organizačních forem výuky stalinismu a Československa v období
stalinismu na středních odborných školách lze říci, že většina (30) vyučujících používá
pouze frontální metodu výuky – výklad, na osmi odborných středních školách je metoda
výkladu kombinována s metodou diskusní - řízené diskuse. Vyučující na čtyřech
odborných středních školách kombinují metody klasického výkladu, řízené diskuse
a samostatné práce žáků – prezentace. Z dotazníkového šetření jsem zjistil, že jako
základní výukové pomůcky jsou na všech středních odborných školách používány
učebnice. Jedná se o učebnice dějepisu: „Dějepis II. v kostce, České dějiny II., Dějepis 4
nejnovější dějiny, Dějiny českých zemí II“ a učebnice ZSV: „Společenské vědy v kostce,
Společenské vědy – přehled učiva k maturitě.“ Jako doplňkové výukové pomůcky pro
výuku stalinismu a Československa v období stalinismu na středních odborných školách
vyučující využívají internetový portál „Moderní dějiny“, ukázky z filmových
dokumentů a dokumentárních pořadů České televize. Po vyhodnocení odpovědí
z dotazníků na položenou otázku, na který fenomén stalinismu je kladen ve výuce
největší důraz, je možné konstatovat, že naprostá většina vyučujících klade důraz na
vysvětlení zinscenovaných politických procesů. Tato odpověď se objevila ve všech
čtyřiceti dvou zpracovaných dotaznících. Vzhledem k časové dotaci je jasné, že
vyučující nemají prostor pro detailní vysvětlení všech fenoménů stalinismu. Moji úvahu
potvrzují zpracované dotazníky, ve kterých vyučující uvádějí větší časovou dotaci. Šest
odborných středních škol, kde je věnována výuce sledovaného období větší časová
dotace, uvádějí kromě důrazu na vysvětlení nezákonných politických procesů ještě
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podrobné vysvětlení změn v hospodářství a ekonomice, včetně nucené kolektivizace
zemědělství. V jednom dotazníku vyučující uvádí také vysvětlení vlivu propagandy na
společnost, úlohu médií a sdělovacích prostředků. Střední odborná škola, která uvedla
v dotazníku časovou dotaci šest výukových hodin, pořádá besedu s pamětníkem totality,
po níž následuje zhodnocení diskusní formou výuky v příští výukové hodině.
Dle mého názoru je výuka stalinismu a Československa v období stalinismu na
středních odborných školách prováděna v závislosti na časové dotaci. Vzhledem
k omezené časové dotaci není možné podrobně vysvětlit a vystihnout všechny aspekty
stalinismu v Československu. Uvedenou skutečnost potvrzují střední odborné školy
s větší časovou dotací, které mohou studentům poskytnout podrobnější vysvětlení
jednoho z nejhorších období v dějinách Československa za použití moderních
výukových pomůcek a materiálů. Z vyhodnocených dotazníků nevyplynuly žádné
rozdíly ve výuce z pohledu regionálního umístění jednotlivých středních škol. Ze
zpracovaných dotazníků vyplývá fakt, že střední odborné školy preferují výuku
odborných předmětů vzhledem ke svému zaměření a profilaci studentů. Přesto si
myslím, že by mohl být věnován výuce sledovaného období na středních odborných
školách větší časový prostor.
Po vyhodnocení informací vrácených dotazníků z gymnázií mohu uvést tyto
skutečnosti: Časová dotace výuky sledovaného období činí na čtyřiceti dvou
gymnáziích čtyři výukové hodiny, padesát šest gymnázií uvedlo časovou dotaci pět
výukových hodin, dvacet šest gymnázií se věnuje výuce problematiky stalinismu
a Československa v období stalinismu šest výukových hodin a deset gymnázií uvedlo
časovou dotaci sedm výukových hodin. Ze zpracovaných údajů vychází průměrná
časová dotace výuky stalinismu a Československa v období stalinismu v předmětech
ZSV a dějepis 5,03 výukové hodiny. Problematika stalinismu se na všech sto třiceti
čtyřech gymnáziích vyučuje také na specializovaných seminářích obou předmětů. Ze
zpracovaných údajů vyplývá skutečnost, že časová dotace se pohybuje v rozmezí dvou
až osmi výukových hodin, ale vyučující ve sto šestnácti dotaznících uvádějí možnost
úpravy dle potřeb vyučujícího i zájmu studentů. Na dvaceti dvou gymnáziích je časová
dotace seminářů dvě výukové hodiny, na šedesáti devíti gymnáziích čtyři výukové
hodiny, třicet tři gymnázií uvedlo časovou dotaci šest výukových hodin a na deseti
gymnáziích věnují výuce v seminářích prostor osmi výukových hodin. Ze zpracovaných
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údajů vychází průměrná časová dotace seminářů 4,46 výukových hodin. Na časovou
dotaci nemá dle zjištěných údajů vliv geografická poloha gymnázia v rámci České
republiky. V žádném z krajů České republiky nejsou zaznamenány výrazné odchylky od
celostátního průměru. Po vyhodnocení výukových metod a organizačních forem výuky
lze konstatovat, že vyučující na všech sto třiceti čtyřech gymnáziích uvádějí kombinaci
výukových metod a organizačních forem výuky. Jedná se o kombinaci metod slovních,
monologických – výklad, vysvětlení, metod slovních dialogických – rozhovor, diskuse
a metod práce s textovým materiálem. V seminářích vyučující většinou uplatňují
aktivizující metodu diskusní v kombinaci s metodou řešení problému a metodou
situační. Současné moderní pojetí výuky potvrzuje i vyhodnocení údajů o použití
organizačních forem výuky. Ve všech sto třiceti čtyřech zpracovaných dotaznících
vyučující uvádějí kombinaci organizačních forem výuky, což znamená kombinace
vyučování frontálního, individuálního, diadického a skupinového. Systému výuky
a vyučovací strategii odpovídá použití výukových pomůcek a materiálů. Jako základní
výukovou pomůcku pro výuku stalinismu a stalinismu v Československu využívají
vyučující učebnice dějepisu („Dějepis II. v kostce, České dějiny II., Dějepis 4 nejnovější
dějiny, Dějiny českých zemí II“) a učebnice ZSV („Společenské vědy v kostce,
Společenské vědy – přehled učiva k maturitě“). Učebnici uvedlo jako výukovou
pomůcku sto šestnáct vyučujících, ale na žádném gymnáziu nejsou uvedené učebnice
jedinou výukovou pomůckou. Ve všech zpracovaných dotaznících vyučující uvádějí
využití metodického portálu „Moderní dějiny“, sto dvacet osm vyučujících čerpá
z internetových stránek Ústavu pro studium totalitních režimů a sto dvacet šest
vyučujících používá ve výuce filmové i televizní dokumenty (Historie c. s., Příběhy
bezpráví), ukázky z knih a publikací. Součástí výuky stalinismu a Československa
v období stalinismu na gymnáziích v Praze, v Středočeském a Plzeňském kraji je
návštěva lágru Vojna u Příbrami. Osmdesát sedm vyučujících předmětu ZSV a dějepis
na gymnáziích v České republice využívá internetové stránky Konfederace politických
vězňů. Besedu s pamětníkem doby začleněnou do seminářů uvedlo devadesát šest
gymnázií napříč Českou republikou. V seminářích je využívána také samostatná práce
studentů formou seminárních prací nebo prezentací, včetně zhodnocení formou řízené
diskuse. Použití výukových pomůcek potvrdilo skutečnosti zjištěné při vyhodnocení
výukových metod a organizačních forem výuky. Po vyhodnocení odpovědí z dotazníků
na položenou otázku, na který fenomén stalinismu kladou vyučující největší důraz, je
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možné konstatovat, že většina vyučujících klade důraz na nezákonnost systému
a politické procesy. Důraz na politické procesy uvedly vyučující ze sto čtrnácti
gymnázií v České republice, vyučující na dvaceti gymnáziích kladou důraz ve výuce na
násilnou kolektivizaci zemědělství a změny v hospodářství a ekonomice. Není náhodou,
že se jedná o šest gymnázií z Jihomoravského kraje, čtyři gymnázia z Jihočeského kraje,
čtyři ze Zlínského kraje, tři gymnázia z Olomouckého kraje a po jednom gymnáziu
z krajů Vysočina, kraje Plzeňského a kraje Středočeského. Ve výši uvedených krajích
byli obyvatelé násilnou kolektivizací zemědělství poznamenáni, což se odráží
i v gymnaziální výuce v současné době. Naprostá většina vyučujících upozorňuje
na skutečnost,

že

vyučuje

stalinismus

a Československo

v období

stalinismu

komplexně, tzn. vysvětlení všech aspektů, prvků a rysů, včetně mezinárodního
kontextu.
Získané informace o výuce stalinismu a Československa v období stalinismu na
gymnáziích v celé České republice signalizují kvalitní a odbornou výuku. Dle mého
názoru gymnázia věnují výuce sledovaného období odpovídající časovou dotaci.
Dostatečná časová dotace umožňuje vyučujícím zvolit vhodnou kombinaci výukových
metod a organizačních forem výuky. Při vyhodnocení použití výukových pomůcek je
pozitivním zjištěním, že vyučující na všech gymnáziích využívají pro výuku moderní
informační zdroje. Metodický portál „Moderní dějiny“, internetové stránky Ústavu pro
studium totalitních režimů i Konfederace politických vězňů jsou pro toto tvrzení
důkazem. Samozřejmostí v současném gymnaziálním vzdělávání je také využití
filmových a televizních dokumentů, včetně aktuálně vysílaných. Velkým přínosem pro
studenty jsou zejména besedy s pamětníky totality, protože krutá realita bývá lépe
přijímána

než

pouze

zprostředkované

informace.

Vyhodnocené

informace

z dotazníkového šetření nám předkládají obraz kvalitní a odborné výuky stalinismu
a Československa v období stalinismu na gymnáziích v celé České republice s použitím
moderních výukových metod, pomůcek a materiálů.
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6.2 Ověření získaných údajů návštěvou, rozhovorem
Vzhledem k nutnosti ověření údajů získaných dotazníkovým šetřením na
středních školách a gymnáziích v celé České republice jsem osobně navštívil šest
gymnázií v Plzeňském kraji, pět gymnázií v Praze, pět gymnázií v Karlovarském kraji a
po dvou gymnáziích v kraji Ústeckém, Středočeském a Jihočeském. Po zpracování
informací z dotazníků jsem se rozhodl pro osobní návštěvu vyučujících předmětů ZSV
a dějepis pouze na gymnáziích, jelikož ze získaných informací jasně vyplynula
skutečnost, že střední odborné školy kladnou důraz především na výuku předmětů
svého zaměření a budoucí profilaci studentů. V gymnaziální výuce se problematika
stalinismu a Československa 1948 – 1953 vyučuje v posledním - maturitním ročníku
a prolíná se ve dvou výukových předmětech – základy společenských věd a dějepis.
Z výše uvedeného důvodu jsem považoval za důležité realizovat rozhovor s vyučujícími
obou výukových předmětů, což mi umožnilo získat relevantní a úplné údaje o praktické
výuce Československa v období stalinismu.
Na

Gymnáziu

Františka

Křižíka

v Plzni

se

problematika

stalinismu

a Československa v období let 1948 – 1953 vyučuje v celkové časové dotaci šesti
vyučovacích hodin. Seminární výuka má časovou dotaci osm výukových hodin.
V posledních třech letech používají vyučující kombinaci několika výukových metod.
K výuce Československa v období stalinismu pořádá gymnázium tematickou návštěvu
památníku Vojna u Příbrami. Během cesty autobusem probíhá informační hodina
o okolnostech

převratu

a nástupu

komunismu

k moci.

V památníku

během

dvouhodinové prohlídky studenti shlédnou filmový dokument. Ve škole poté následuje
shrnutí tematického zájezdu. Fenoménu stalinismu jsou na gymnáziu věnovány
i semináře ZSV a dějepisu, kde je časová dotace upravena podle aktuálních potřeb
vyučujícího i zájmu studentů. K výuce kromě učebnic využívají vyučující prezentace
webu „Moderní dějiny“, internetové stránky Ústavu pro studium totalitních režimů,
časopis Paměť a dějiny. Důraz je kladen především na politické procesy, v menší míře
vyučující vysvětlují ekonomické a společenské aspekty. Gymnázium Františka Křižíka
v Plzni je každoročně zapojeno do projektu Člověka v tísni Příběhy bezpráví. V rámci
tohoto projektu probíhá projekce, po které následuje beseda. Zajímavostí je, že
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slavnostní vyřazení absolventů gymnázia probíhá v Hruškově meditační zahradě14. Dle
mého názoru je na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni prováděna odborná a kvalitní
výuka období stalinismu v Československu. Nesporný vliv na tento fakt má odbornost
a především zájem vyučujících podpořený ředitelstvím gymnázia.
Na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni je problematika stalinismu v Československu
vyučována v časové dotaci pěti výukových hodin, seminární výuka je v rozsahu šesti
výukových hodin. Vyučující používají kombinaci výukových metod a organizačních
forem výuky: frontální, diskusní, individuální i skupinové. Časová dotace seminářů
dějepisu a základů společenských věd je přizpůsobena zájmu studentů a potřebám
vyučujících. Kromě učebnic dějepisu a ZSV jsou ve výuce využívány materiály z webu
Moderní dějiny a Ústavu pro studium totalitních režimů. V každém školním roce vždy
alespoň jeden student zpracovává na téma stalinismu v Československu seminární práci
– prezentaci PowerPoint v rozsahu patnácti minut, po níž následuje diskuze řízená
vyučujícím

s doplněním

a vysvětlením

údajů.

Problematika

stalinismu

v Československu je vyučována i v souvislosti s průřezovými tématy, např. téma
prezidenti. Důraz ve výuce vyučující kladou především na politické procesy, ale
nezapomínají vysvětlit ani ostatní fenomény stalinismu. Gymnázium Luďka Pika
v Plzni se pravidelně zapojuje do projektu Člověk v tísni Příběhy bezpráví. V minulém
roce se na gymnáziu uskutečnila beseda s pamětníkem totality, která měla mezi studenty
pozitivní ohlas a vyvolala u některých zvýšený zájem o období vlády totalitní
komunistické moci v Československu, což se projevilo navýšením časové dotace
seminářů ZSV a dějepisu o jednu výukovou hodinu15. Dle mého názoru probíhá výuka
stalinismu v Československu na gymnáziu Luďka Pika v Plzni na dobré úrovni.
Vyučující jsou ochotni v rámci možností přizpůsobit časovou dotaci předmětu dle
zájmu studentů. Vyučující se snaží studentům vysvětlit uvedené období i formou
bezprostřední konfrontace s pamětníkem totality. Učitelé deklarovali podporu a zájem
ředitelství gymnázia na kvalitní výuce období stalinismu v Československu.
Na Sportovním gymnáziu v Plzni se probírá učivo stalinismus a Československo
v období stalinismu v celkové časové dotaci jedné výukové hodiny. Semináře předmětů

14

Brožek, Vozobule: (2011). Pers.kom.

15

Pašková, Fenclová, Teršová (2011), Pers. kom.
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dějepis ani ZSV neprobíhají. Výuka probíhá frontální metodou za použití pouze jediné
výukové pomůcky – učebnice. Během jedné výukové hodiny jsou probrány všechny
fenomény stalinismu. Podle vyučující je časová dotace dostačující, stejně jako způsob
výuky i použití výukové pomůcky. Dle názoru vyučující není nutné ani časově možné
hledat výukové materiály na internetu nebo je zajišťovat jiným způsobem. Také jsem se
dozvěděl, že „období stalinismu v Československu je prezentováno v současné době
tendenčním způsobem“ (Mazalová, 2011). Dle mého zjištění probíhá výuka stalinismu
v Československu

na

Sportovním

gymnáziu

v Plzni

naprosto

nevhodným

a nedostačujícím způsobem. Na uvedenou skutečnost má rozhodující vliv osoba
a přístup vyučujícího. Určitě je na škodu, že jedno z nejhorších období v dějinách
Československa je na gymnáziu vyučováno tímto způsobem výuky. Omluvou pro
uvedený způsob výuky nemůže být ani sportovní zaměření gymnázia.
Na Církevním gymnáziu Plzeň se problematika stalinismu a Československa
v období stalinismu vyučuje v celkové časové dotaci jedenácti výukových hodin.
Vlastní výuka čítá pět výukových hodin, seminární výuka šest výukových hodin.
Vyučující používají kombinaci výukových metod. Stalinismus a Československo
v letech 1948 – 1953 je vyučován i na seminářích dějepisu a základů společenských věd
v časové dotaci čtyř výukových hodin s možností úpravy dle potřeb vyučujícího a zájmu
studentů. Mimo učebnic ZSV a dějepisu používají vyučující vlastní výukové materiály
(dobové fotografie, články z tisku) a čerpají také z webových stránek Ústavu pro
studium totalitních režimů i portálu Moderní dějiny. Jako formu přímé výuky
gymnázium každoročně zajišťuje besedu s pamětníkem doby. Beseda je v průběhu
následujícího semináře vyhodnocena a vyučující vysvětlí případné nejasnosti, což je
důležité pro správné pochopení učiva. Církevní gymnázium Plzeň je zapojeno do
projektu Člověka v tísni Příběhy bezpráví. Důraz ve výuce je kladen především
na politické procesy, ale vysvětleny jsou všechny hlavní rysy a prvky stalinismu16. Dle
mého názoru je stalinismus a období stalinismu v Československu vyučováno na
Církevním gymnáziu v Plzni odborným způsobem za použití relevantních výukových
pomůcek a materiálů. Přínosem je samozřejmě beseda s pamětníkem doby, včetně
reflexe na následujících seminářích. Zřetelný je skutečný zájem vyučujícího

16

Halajčuk (2011), Pers.kom.
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o problematiku Československa v 50. letech 20. století, který je přenesen na studenty
i podpora ředitelství gymnázia.
Na gymnáziu na Mikulášském náměstí v Plzni je problematika stalinismu
v Československu vyučována v časové dotaci šesti výukových hodin. Ve výuce
používají vyučující kombinaci výukových metod. Velká je časová dotace seminářů
dějepisu a základů společenských věd – celkem osm až deset výukových hodin. Jako
výukové pomůcky vyučující používají kromě učebnic internetové stránky Ústavu pro
studium totalitních režimů, portál Moderní dějiny, časopisy Dějiny a současnost, paměť
a dějiny. Vyučující jsou v přímém kontaktu s badateli z Ústavu pro studium totalitních
režimů. K výuce Československa v období stalinismu ředitelství gymnázia zajišťuje
besedu s pamětníkem doby. Gymnázium na Mikulášském náměstí také pořádá
tematický zájezd – návštěvu památníku Vojna u Příbrami. Z tematického zájezdu
vybraní studenti zpracovávají prezentaci v PowerPointu, která je na dalším semináři
prezentována. Vyučující provede na semináři zhodnocení tematického zájezdu, včetně
vysvětlení nejasností a samozřejmě reaguje na dotazy studentů. Důraz ve výuce je
kladen především na politické procesy, v první řadě na proces s generálem Heliodorem
Píkou, ale vyučovány jsou i ostatní fenomény období stalinismu v Československu17.
Dle mého názoru je výuka období stalinismu v Československu na gymnáziu pojata
velice dobrým způsobem s dostatečnou časovou dotací. Vyučující předmětů dějepis
a ZSV mají o problematiku stalinistického Československa zájem a odborně předávají
relevantní

informace

studentům.

Organizování

tematického

zájezdu

i besedy

s pamětníkem totality svědčí o podpoře vedení gymnázia, které dává prostor iniciativě
vyučujících.
Na Gymnáziu Plasy je vyučován stalinismus a Československo v období
stalinismu v časové dotaci šesti výukových hodin. Časová dotace seminářů dějepisu
a ZSV činí také šest výukových hodin, ale může být upravena podle potřeb vyučujícího
i zájmu studenta. Při výuce používají vyučující kombinaci výukových metod. Výklad
formou řízeného dialogu, frontální výuku za účelem objasnění pojmů, skupinovou
i individuální práci. Kromě učebnic jsou na Gymnáziu Plasy využívány jako výukové
pomůcky internetové stránky Ústavu pro studium totalitních režimů, DVD, CD, ukázky

17

Simočková, Stehlíková (2011), Pers.kom.
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z televizních filmů, publicistických pořadů ČT, např. Historie c. s., Neznámí hrdinové pohnuté osudy, Abeceda komunistických zločinů. Vyučující se snaží za použití různých
výukových pomůcek poskytnout studentům objektivní pohled na období stalinismu
v Československu. Při výuce jsou jednotlivá fakta a historické údaje promítány do
života obyčejných lidí, což znamená nejen výuku faktografie, ale i zachycení morálních
a psychologických aspektů daného období. Prioritou ve výuce je snaha, aby si studenti
byli schopni vytvořit svůj vlastní názor na základě získaných informací. Vyučující
společně se studenty vytváří projekty, které jsou diskutovány na seminářích18. Dle mého
názoru je výuce stalinismu a Československa v období stalinismu na Gymnáziu Plasy
poskytnuta dostatečná časová dotace, vhodně jsou zvoleny výukové metody i výukové
materiály. Učitelka má zájem o vyučované období, což potvrzuje široké spektrum
výukových pomůcek a materiálů, které sama připravuje. Při rozhovoru s ředitelkou
gymnázia se potvrdil můj dojem o podpoře výuky uvedeného období. Výuku
a vysvětlení jednoho z nejhorších období našich dějin vyučuje na gymnáziu vyučující
s vysokým odborným a morálním kreditem. Dle mého názoru probíhá na Gymnáziu
Plasy kvalitní a odborná výuka období stalinismu v Československu.
Na Prvním Českém gymnáziu v Karlových Varech vyučují období stalinismu
v Československu v časové dotaci čtyř výukových hodin. Časová dotace seminářů
dějepisu a základů společenských věd je také čtyři výukové hodiny. Dle informace
vyučující nedochází k žádným úpravám ani přesunu výukových hodin. Vyučující
zdůrazňuje výuku období Československa v letech 1948 – 1953 v celkovém kontextu,
ale připouští důraz na nástup komunismu k moci a na následné politické procesy.
Gymnázium neorganizuje besedu s pamětníkem doby ani nepořádá zájezd do památníku
Vojna u Příbrami, ale je aktivně zapojeno do projektu Příběhy bezpráví organizovaného
společností Člověk v tísni. Dle názoru vyučující je věnováno výuce stalinismu
v Československu méně času, než by bylo žádoucí. 19 Při výuce jsou používány moderní
výukové metody, využíváno je také internetových zdrojů, především portálu Moderní
dějiny a stránek Ústavu pro studium totalitních režimů. Z mého pohledu je na Prvním
Českém gymnáziu věnováno výuce období stalinismu v Československu méně prostoru,
než je potřebné, ale je nutné říci, že výuka probíhá standardním způsobem za použití
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Karbanová (2011), Pers.kom.

19

Erbenová (2012), Pers. kom.
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moderních výukových metod a pomůcek. Určitě by prospěla beseda s pamětníkem doby
i společná návštěva památníku totality, protože bezprostřední zážitek nelze ničím
nahradit.
Gymnázium a obchodní akademie Chodov věnuje výuce období stalinismu
v Československu čtyři výukové hodiny a čtyři hodiny v seminářích předmětu dějepis a
základy společenských věd. Dle sdělení vyučujícího je časová dotace pevně daná a
nedochází k žádné úpravě. Vyučující klade důraz na politické procesy a ozbrojené
složky moci, především roli STB. Vyučující přiznává nízkou časovou dotaci pro výuku
sledovaného období. Ve výuce jsou používány moderní výukové metody s využitím
moderních výukových pomůcek a materiálů. Kromě učebnic používá vyučující dobové
materiály z archivu České televize, výstupy badatelů z Ústavu pro studium totalitních
režimů i internetový portál Moderní dějiny. Vyučující zdůrazňuje snahu i v omezené
časové dotaci postihnout všechny fenomény stalinismu na příkladu Československa
v letech 1948 – 1953. Semináře jsou vedeny způsobem, kdy studenti ve skupinách
hledají na internetu odpovědi na otázky ze sledovaného období a zapisují je do
připravených pracovních listů. Ve druhé části semináře jsou pracovní listy vyhodnoceny
a případné nejasnosti vysvětleny. Škola neorganizuje besedu s pamětníkem doby,
nepořádá zájezd do Památníku totality a není zapojena do projektu Příběhy bezpráví
organizovaného Člověkem v tísni.
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Dle mého názoru by mohl být na Gymnáziu

Chodov věnován výuce stalinismu větší časový prostor a přínosem by rozhodně byla
beseda s pamětníkem doby i návštěva památníku totality. Kladně hodnotím skupinovou
práci studentů v seminářích a používání moderních výukových materiálů a metod.
Střední pedagogická škola, Gymnázium a Vyšší odborná škola Karlovy Vary
vyučuje stalinismus a stalinismus v Československu v předmětech dějepis a základy
společenských věd v celkové časové dotaci dvanácti výukových hodin, jedná se o šest
výukových

hodin

a

šest

hodinových

seminářů.

Výuce

období

stalinismu

v Československu je věnována dostatečná pozornost o čemž svědčí i každoroční
pořádání školního zájezdu do památníku Vojna u Příbrami, organizování besedy
s pamětníkem totality i zapojení gymnázia do projektu Člověk v tísni – Příběhy
bezpráví. Výuka probíhá moderním způsobem s využitím internetových zdrojů. Na
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semináře si studenti připravují skupinové prezentace, které jsou poté diskutovány a
rozebírány formou řízené diskuze. Patrný byl zájem vyučující o vysvětlení sledovaného
období v kontextu současných událostí a dění ve společnosti. Na seminářích jsou
studentům promítány ukázky z filmů a pořadu České televize včetně archivních
záznamů dostupných na internetu. Vyučující uvádí, že při výuce klade největší důraz na
politické procesy a propagandu, ale snaží se postihnout všechny prvky stalinismu. 21 Dle
mého názoru je na této škole prováděna kvalitní výuka stalinismu a období stalinismu
v Československu s využití moderních výukových metod a pomůcek. Přínosem je
rozhodně beseda s pamětníkem doby a školní zájezd do památníku Vojna u Příbrami.
Kladně lze hodnotit také zapojení studentů do projektu Příběhy bezpráví.
Na Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně je období stalinismu
v Československu vyučováno v časové dotaci čtyři výukové hodiny, semináři jsou
věnovány dvě výukové hodiny. Ve výuce Československa v letech 1948 - 1953 klade
vyučující důraz především na politické procesy. Z důvodu omezené časové dotace
gymnázium nepořádá besedy s pamětníky doby ani neorganizuje zájezd do Památníku
totality. Gymnázium není přímo zapojeno do projektu Příběhy bezpráví organizace
Člověk v tísni, pouze využívá některé materiály při výuce období nesvobody. Vyučující
uvádí použití moderních výukových metod a zdůrazňuje využití internetových zdrojů,
především výstupů Ústavu pro studium totalitních režimů. V semináři jsou studentům
prezentovány úryvky z publikací Karla Kaplana a materiály z internetového portálu
Moderní dějiny. 22 Vzhledem k omezené časové dotaci dostanou studenti pouze základní
informace o jednom z nejhorších období v našich dějinách. Dle mého názoru by
rozhodně prospělo navýšení časové dotace semináře nejméně o dvě výukové hodiny a
přínosem by byla beseda s pamětníkem doby. Na můj dotaz, proč škola neorganizuje
společný zájezd do Památníku totality, reagoval vyučující výtkou vůči vedením školy,
které zdůvodňuje omezeným časovým prostorem pro výuku dějepisu a základu
společenských věd i nedostatkem finančních prostředků. Jsem přesvědčen, že na
Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně není vyučováno období stalinismu
v Československu takovým způsobem, aby studenti získali komplexní přehled, který je
pro studenty gymnázií žádoucí.
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Na Gymnáziu Sokolov je problematika Československa v období stalinismu
vyučována v časové dotaci čtyři výukové hodiny. Výuka seminární má přidělenou
časovou dotaci osm výukových hodin, ale může být upravena dle potřeb vyučujícího
v návaznosti na zájem studentů. Vyučující uvádí příklad z minulého roku, kdy došlo
k navýšení o dvě výukové hodiny. Ve výuce je kladen důraz na politické procesy, které
doprovázely nástup komunismu k moci, ale vyučující deklaruje snahu vysvětlit
studentům stalinismus komplexně. Na seminářích studenti prezentují připravené
referáty k jednotlivým prvkům stalinismu v souvislosti s tehdejším Československem.
Formou řízené diskuze jsou studentům vysvětleny všechny fenomény stalinismu.
Gymnázium pořádá besedu s pamětníkem doby, organizuje výlet do Památníku totality
a je zapojeno do projektu Příběhy bezpráví organizovaného společností Člověk v tísni.
Výuka probíhá moderním způsobem za použití široké škály výukových pomůcek.
Vyučující využívá portál Moderní dějiny, internetové stránky Ústavu pro studium
totalitních režimů i ukázky z filmů a dokumentů České televize.23 Dle mého názoru
probíhá na Gymnáziu Sokolov kvalitní výuka období stalinismu v Československu.
Vyučováno je moderním způsobem s využitím nejnovějších výukových materiálů a
pomůcek. Kladně hodnotím zajištění zájezdu do Památníku totality a besedu
s pamětníkem doby. Vyučující má o výuku uvedeného období skutečný zájem a
deklaruje i podporu vedení gymnázia.
Na

Gymnáziu

Educanet

České

Budějovice

vyučují

stalinismus

a

Československo v období stalinismu v časové dotaci pět výukových hodin. Semináře
mají přidělenou časovou dotaci čtyři výukové hodiny. Vyučující uvádí možnost úpravy
časové dotace v návaznosti na zájem studentů. Zmíněná úprava časové dotace již
v minulých letech proběhla, ale pouze v seminární výuce. Vyučující klade důraz na
vysvětlení politických procesů, kolektivizaci zemědělství a propagandu, ale deklaruje
vysvětlení všech rysů a prvků stalinismu a kompletního přehledu událostí
v Československu v letech 1948 – 1953. Při výuce jsou používány moderní výukové
metody, široké je i spektrum využívaných výukových materiálů. Kromě klasických
učebnic vyučující čerpá z dalších knižních zdrojů, především autorů Kaplana a Jecha.
Seminární výuka probíhá formou řízené diskuze, prezentací, které studenti připravují ve
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dvou až tříčlenných skupinách. V seminářích jsou prezentovány zvukové materiály,
ukázky z filmů i materiály dostupné na internetových stránkách Ústavu pro studium
totalitních režimů, Ústavu soudobých dějin Akademie věd ČR a portálu Moderní dějiny.
Gymnázium je také zapojeno do projektu Příběhy bezpráví a pravidelně organizuje
besedu s pamětníkem doby. Společný zájezd do Památníku totality gymnázium
neorganizuje, dle sdělení vyučujícího je důvodem úspora finančních prostředků. 24 Dle
mého názoru je stalinismus a období stalinismu v Československu na Gymnáziu
Educanet České Budějovice vyučováno standardním způsobem. Probíhá zde kvalitní
výuka a studenti dostanou dostatečné množství informací o jednom z nejhorších období
našich dějin.
Na Gymnáziu Jírovcova České Budějovice vyučují stalinismus a období
stalinismu v Československu v časové dotaci čtyři výukových hodin, časová dotace
seminářů je také čtyři výukové hodiny. Dle informace od vyučujícího není časová
dotace upravována vzhledem k velkému množství dalšího učiva moderních dějin.
Vyučující zdůrazňuje komplexní výuku období stalinismu v Československu, ale
připouští důraz na nástup komunismu k moci, následné politické procesy a násilnou
kolektivizaci zemědělství. Gymnázium pořádá besedu s pamětníkem doby a je zapojeno
do projektu Příběhy bezpráví organizovaném společností Člověk v tísni. Vyučující
považuje časový prostor pro výuku sledovaného období za dostačující. Při výuce jsou
používány moderní výukové metody, je využíváno internetových zdrojů, především
portálu Moderní dějiny a internetových stránek Ústavu pro studium totalitních režimů.
V seminářích studenti prezentují referáty k jednotlivým prvkům stalinismu v souvislosti
s událostmi v tehdejším Československu.
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Dle mého názoru probíhá výuka období

stalinismu v Československu na Gymnáziu Jírovcova standardním způsobem, ale
myslím, že by bylo vhodné navýšit časovou dotaci semináře o dvě vyučovací hodiny a
zajímavá pro studenty by byla návštěva Památníku totality. Je však nutné říci, že výuka
probíhá odborným a kvalitním způsobem za použití moderních výukových metod a
materiálů. Pro studenty je rozhodně přínosem beseda s pamětníkem doby.
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V Podkrušnohorském

gymnáziu

v Mostě

je

vyučován

stalinismus

a

Československo v období stalinismu v časové dotaci čtyř výukových hodin. Seminární
výuka má časovou dotaci šest výukových hodin. Vyučující uvádí, že nedochází
k úpravě přidělené časové dotace. Ve výuce je kladen důraz na politické procesy,
propagandu a hospodářství, ale vyučující deklaruje vysvětlení všech fenoménů
stalinismu a Československa v letech 1948 – 1953. Vyučující provádí moderní systém
výuky s použitím knižních, filmových a internetových zdrojů. Na seminářích jsou
studentům prezentovány ukázky z filmů (Československé osudy), filmy zpracované
v rámci projektu Jeden svět na školách (Postavení mimo hru) i Obrazy kolektivizace
vytvořené Ústavem pro studium totalitních režimů. Vyučující uvádí využití vlastních
výukových materiálů, které zpracoval z internetových stránek Ústavu pro studium
totalitních režimů, Dcery padesátých let, Konfederace politických vězňů. Studenti mají
možnost nahlédnout i do knih z fondu vyučujícího. Při výuce jsou používány také
materiály Člověka v tísni – Příběhy bezpráví, do jehož projektu je gymnázium aktivně
zapojeno. Gymnázium neorganizuje zájezd do Památníku totality ani nepořádá besedu
s pamětníkem doby. Dle sdělení vyučujícího studenti kladně reagují na seminární
výuku, o čemž svědčí kvalitně zpracované referáty jako výstupy ze seminářů.
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Dle

mého názoru probíhá na Podkrušnohorském gymnáziu Most kvalitní a odborná výuka
stalinismu v Československu. Vyučující se snaží studentům předat informace moderním
způsobem výuky a používá aktuální relevantní zdroje. Je škoda, že studenti nemají
možnost setkání s pamětníkem totality, které by pro ně bylo rozhodně zajímavé a
přínosné.
Na Gymnáziu Podbořany vyučují problematiku stalinismu a stalinismu
v Československu v časové dotaci šest výukových hodin. Seminární výuka má časovou
dotaci také šest výukových hodin. Časová dotace je dle sdělení vyučujících pro
vysvětlení učiva dostačující. Vyučující uvádí snahu postihnout všechny prvky a rysy
stalinismu komplexním výkladem, ale z důvodu zájmu studentů je věnován přeci jen
větší prostor problematice politických procesů. Vyučováno je moderním způsobem
s použitím širokého spektra výukových pomůcek a materiálů. Na seminární výuku
studenti samostatně zpracovávají referáty k přiděleným tématům, po prezentaci referátů
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vyučující doplní údaje a dovysvětlí případné nejasnosti. Při výuce jsou používány
ukázky z dobového tisku, dokumentární filmy (Příběhy železné opony, ABCD
komunistických zločinů, Dcery politických vězňů), ukázky z filmu o kolektivizaci
(Mlynáři od Babic) a zajímavostí jsou ukázky z některých dílů seriálu Třicet případů
majora Zemana. Vyučující čerpá z internetových zdrojů, zejména ze stránek Ústavu pro
studium totalitních režimů a portálu Moderní dějiny. Gymnázium je dlouhodobě
zapojeno do projektu Příběhy bezpráví organizovaném společností Člověk v tísni. Škola
každoročně pořádá besedu s pamětníkem totality a organizuje zájezd do Jáchymova.

27

Vyučující má o sledované období skutečný zájem, což potvrzuje systém výuky za
použití celé řady výukových materiálů. O podpoře vedení gymnázia svědčí pravidelně
pořádaný zájezd a hlavně každoroční organizování besedy s pamětníkem doby. Dle
mého názoru probíhá na Gymnáziu Podbořany skutečně kvalitní a odborná výuka
období stalinismu v Československu. Studenti zde dostanou dostatečné množství
relevantních informací o jednom z nejhorších období v dějinách Československa.
Na Gymnáziu v Kladně je problematika stalinismu vyučována v časové dotaci
osm výukových hodin v předmětech dějepis a základy společenských věd. V seminární
výuce je vyhrazeno také osm výukových hodin. Vzhledem k dostatečné časové dotaci
má vyučující prostor vysvětlit studentům všechny prvky stalinismu v souvislosti
s událostmi v Československu v období 1948 – 1953. Dle sdělení vyučujících dostanou
studenti komplexní informace o období stalinismu v Československu včetně
mezinárodního kontextu. Žádný z fenoménů stalinismu není upřednostňován, pouze
v seminářích je větší prostor věnován politickým procesům z důvodu zájmu studentů.
Gymnázium Kladno pořádá každoročně besedu s pamětníkem doby, organizuje zájezd
do památníku Vojna u Příbrami a je dlouhodobě zapojeno do projektu Příběhy bezpráví.
O moderním způsobu výuky vypovídá i široké spektrum výukových pomůcek.
Vyučující používá mimo klasických učebnic i knihu Československo v době
komunismu, publikace Karla Kaplana, ukázky z filmů Archivu České televize, časopis
Paměť a dějiny, portál Moderní dějiny, internetové stránky Ústavu pro studium
totalitních režimů i archivní zvukové nahrávky. Vyučující zdůrazňuje zájem studentů o
sledované období, což dokládají zpracované prezentace studentů na seminární výuku.
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Vyučující deklaruje výbornou spolupráci s Konfederací politických vězňů při
zajišťování besedy s pamětníkem totality, o kterou je mezi studenty velký zájem. 28 Dle
mého názoru je období stalinismu v Československu na Gymnáziu Kladno vyučováno
kvalitním a moderním způsobem výuky. Vzhledem k dostatečné časové dotaci má
vyučující prostor pro podrobné vysvětlení kompletního učiva. Přínosem je rozhodně
beseda s pamětníkem doby i zájezd do památníku Vojna u Příbrami. Z osobního
rozhovoru byl zřetelný zájem vyučujících předat studentům co největší množství
informací o jednom z nejhorších období našich dějin.
Na Gymnáziu Příbram je období stalinismu v Československu vyučováno
v časové dotaci čtyř výukových hodin, seminární výuka má také rozsah čtyři výukové
hodiny. Dle sdělení vyučujícího nedochází k úpravě časové dotace vzhledem
k množství následné výukové látky. Ve výuce je kladen důraz především na politické
procesy, které provázely nástup totalitního režimu v Československu. Vyučující
prezentuje snahu postihnout a vysvětlit studentům všechny aspekty stalinismu, ale
vzhledem k časové dotaci přiznává pouze základní údaje o kolektivizaci zemědělství,
znárodnění průmyslu a ekonomice celkově. Seminární výuka je koncipována formou
řízené diskuze ke krátkým předem připraveným referátům a prezentacím. V seminární
výuce vyučující používá multimediální pomůcku Česká společnost v novodobé Evropě
a zvukové dokumenty Českého rozhlasu Hlasy 20. století. Vyučující využívá také
internetové stránky Ústavu pro studium totalitních režimů i portál Moderní dějiny. Jako
základní výukové pomůcky uvádí knihy Dějiny českých zemí, 20. století o sobě a
učebnice dějepisu. Studenti gymnázia každoročně navštěvují památník Vojna u
Příbrami. Gymnázium není zapojeno do projektu Příběhy bezpráví ani nepořádá besedu
s pamětníkem totality.
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Dle mého názoru probíhá na Gymnáziu Příbram standardní

výuka stalinismu a období stalinismu v Československu. Vyučováno je kvalitním
způsobem s využitím moderním výukových pomůcek a materiálů. Přínosem pro
studenty by rozhodně byla beseda s pamětníkem doby, protože bezprostředně předané
vzpomínky oběti komunismu lze jen stěží něčím jiným nahradit.
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Na Trojském gymnáziu v Praze je problematika stalinismu v Československu
v časové dotaci šest výukových hodin, seminářům dějepisu a základů společenských
věd s uvedeným tématem jsou vyhrazeny čtyři výukové hodiny. Kromě učebnic jsou
používány ve výuce materiály z portálu Moderní dějiny a materiály dostupné na
internetových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů. Trojské gymnázium
v Praze nepořádá besedu s pamětníkem doby ani neorganizuje společný zájezd do
Památníku totality. Gymnázium je dlouhodobě zapojeno do projektu organizovaného
sdružením Člověk v tísni. Vyučující považuje za stěžejní využívání moderních
výukových metod a pomůcek, proto při seminární výuce prezentuje studentům dobové
nahrávky a filmy z archivů Českého rozhlasu a České televize i dalších materiálů dnes
běžně dostupných na internetu. 30 Při osobním rozhovoru s vyučujícím byl deklarován
zájem studentů o období stalinismu v Československu. Vyučující uvádí, že v minulém
roce přizpůsobila časovou dotaci semináře s uvedeným tématem právě z důvodu zájmu
studentů. Důraz ve výuce je kladen především na vysvětlení politických procesů, ale
vyučovány jsou všechny ostatní prvky stalinismu včetně role Československa
v mezinárodním systému. Dle mého názoru probíhá výuka stalinismu a období
stalinismu v Československu na Trojském gymnáziu v Praze standardním způsobem.
Sledované období je vysvětlováno odborně a srozumitelně s použitím moderních
výukových pomůcek, ale schází mi zde přidaná hodnota v podobě besedy s pamětníkem
doby nebo společný zájezd do Památníku totality.
Na Gymnáziu u přírodní škole o.p.s. má výuka stalinismu a Československa
v období stalinismu přidělenou celkovou časovou dotaci dvanáct výukových hodin,
rovnoměrně rozloženou mezi vlastní a seminární výuku. Dle vyjádření vyučující je
možná úprava časové dotace v souvislosti se zájmem studentů i potřeb vyučujícího.
Gymnázium neorganizuje zájezd do Památníku totality, ale pravidelně pořádá besedu
s politickým vězněm – pamětníkem doby. Vyučující používá moderní výukové metody
s využitím aktuálních relevantních zdrojů. Při výuce jsou využívány internetové
materiály dostupné na portálu Moderní dějiny a stránkách Ústavu pro studium
totalitních režimů. Studentům jsou prezentovány také zvukové nahrávky, ukázky
z filmů a televizních pořadů. Gymnázium je zapojeno do projektu Příběhy bezpráví
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organizovaného společností Člověk v tísni. Vyučující zdůrazňuje kompletní výuku
všech rysů stalinismu na příkladu tehdejšího Československa. Zajímavostí jsou
celoročně zaměřené projekty s terénní praxí v délce čtrnácti dní. V tomto roce je projekt
zaměřen na komunismus a studenti během čtrnácti dní terénní praxe na jižní Moravě
mapují proměnu vesnice v souvislosti s násilnou formou kolektivizace.

31

Dle mého

názoru probíhá na Gymnáziu a přírodní škole odborná a kvalitní výuka s využitím
moderních výukových pomůcek. Kladně hodnotím besedu s pamětníkem totality a
především celoročně zaměřené projekty s terénní praxí. Právě zmiňované praxe, kdy
studenti pátrají v archivech, pracují s dobovými materiály a vedou osobní řízené
rozhovory, je pro výuku velkým přínosem. Organizace projektu s terénní praxí svědčí o
velkém zájmu vyučující, který je externím spolupracovníkem Skupiny vzdělávání
Ústavu pro studium totalitních režimů.
Na Gymnáziu Jaroslava Seiferta v Praze je problematika stalinismu a období
stalinismu v Československu vyučována v časové dotaci čtyřech výukových hodin,
seminární výuka má přidělenou časovou dotaci šest výukových hodin. Dle sdělení
vyučující je možná úprava časové dotace a skutečně k ní dochází především v případě
seminární výuky. Gymnázium neorganizuje společný zájezd do Památníku totality, ale
tradicí je každoroční beseda s pamětníkem doby. Při výuce jsou využívány klasické
učebnice dějepisu i další knižní zdroje, např. knihy Dějiny 20. století, Dějiny zemí
koruny české, Komunistický režim a politické procesy v Československu. Seminární
výuka probíhá formou řízení diskuze k promítaným ukázkám z filmu, rozhlasovým
nahrávkám, materiálům Ústavu pro studium totalitních režimů a připraveným referátům.
Gymnázium je dlouhodobě zapojeno do projektu Příběhy bezpráví organizovaného
společností Člověk v tísni. Vyučující uvádí komplexní výuku stalinismu a období
stalinismu v Československu s důrazem na politické procesy a propagandu. Kantor
prezentuje snahu vysvětlit studentům všechny aspekty stalinismu na příkladu tehdejšího
Československa, „protože pouze komplexní výukou si studenti uvědomí v plné míře
zrůdnost komunistického totalitního režimu.“ 32 Dle mého názoru probíhá na Gymnáziu
Jaroslava Seiferta v Praze kvalitní výuka stalinismu a Československa v období
stalinismu s využitím moderních výukových metod a pomůcek. Z osobního rozhovoru
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byl patrný zájem vyučující o sledované období, o čemž svědčí i příprava na seminární
výuku a zejména zajištění besedy s pamětníkem totality.
Na

Arcibiskupském

gymnáziu

Praha

je

problematika

stalinismu

a

Československa v období stalinismu vyučována v časové dotaci sedmi výukových
hodin. Seminární výuka probíhá v rozsahu osm výukových hodin. Dle sdělení
vyučujících je možná úprava časové dotace s ohledem na potřebu probrat podrobněji
téma i s ohledem na zájem studentů. Vyučující uvádí komplexní výuku, vysvětlení
všech fenoménů stalinismu na příkladu Československa v letech 1948 - 1953. Vyučující
považuje za samozřejmost využití moderních výukových metod s použitím nejnovějších
dostupných materiálů a pomůcek. Kromě klasických učebnic jsou jako knižní zdroje
využívány knihy Karla Kaplana, Antonína Brouska (Podivuhodní kouzelníci – Čítanka
českého stalinismu v řeči vázané v let 1945 - 1955) a Antonína Kratochvíla (Žaluji).
V seminářích vyučující prezentuje ukázky z audio archivu, dokumentů České televize,
portálu Moderní dějiny a využívá materiály dostupné na internetových stránkách Ústavu
pro studium totalitních režimů. Studenti na semináře zpracovávají ve skupinách
prezentace k jednotlivým prvkům stalinismu, které jsou následně formou řízené diskuze
doplněny. Arcibiskupské gymnázium je dlouhodobě zapojeno do projektu Příběhy
bezpráví organizovaného společností Člověk v tísni, každoročně pořádá besedu
s pamětníkem doby a organizuje zájezd do památníku Vojna u Příbrami. 33 Z osobního
rozhovoru s vyučující byl patrný zájem o výuku sledovaného období. Dle mého názoru
je období stalinismu v Československu na Arcibiskupském gymnáziu vyučováno
odborně a kvalitně. Dostatečná je časová dotace výuky uvedeného období, přínosem je
zapojení do projektu Příběhy bezpráví a především zájezd do památníku Vojna u
Příbrami a beseda s pamětníkem doby. Široká je škála používaných výukových
pomůcek a materiálů i způsob výuky dle moderních metod. Myslím, že studenti
arcibiskupského gymnázia v Praze dostávají dostatečné množství odborných informací.
Na

Gymnáziu

Jana

Nerudy

v Praze

je

stalinismus

a

stalinismus

v Československu vyučován v celkové časové dotaci čtrnácti výukových hodin. Časová
dotace je rozdělena na vlastní výuku v rozsahu šest výukových hodin a seminární
výuku, která má přidělenou časovou dotaci osm výukových hodin. Dle sdělení vyučující
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je možná úprava časové dotace s ohledem na potřeby vyučující a zájem studentů.
Prioritou ve výuce je snaha o vytvoření vlastního názoru studentů na uvedené období na
základě přijatých informací. Gymnázium každoročně organizuje zájezd do památníku
Vojna u Příbrami a pořádá besedu s pamětníkem totality. Výstupy z uvedených akcí
jsou prezentovány v seminářích. Na stalinismus v Československu byla zaměřena i
celoškolní akce. Vyučující využívá pouze v malé míře klasické učebnice, čerpá
především z knih Karla Kaplana, portálu Moderní dějiny a internetových stránek Ústavu
pro studium totalitních režimů. V seminářích je dán prostor na prezentaci dobových
materiálů, zvukových nahrávek a dokumentů z archivů Českého rozhlasu a České
televize. Gymnázium je dlouhodobě zapojeno do projektu Příběhy bezpráví
organizovaného společností Člověk v tísni. Vyučující zdůrazňuje snahu o komplexní
výuku stalinismu a období stalinismu v Československu. 34 Dle mého názoru probíhá na
Gymnáziu Jana Nerudy v Praze kvalitní a odborná výuka stalinismu a stalinismu
v Československu. Vyučováno je moderním způsobem s využitím nejnovějších
výukových materiálů a pomůcek. O zájmu vyučující a dobré spolupráci s vedením
gymnázia svědčí každoroční organizování besedy s pamětníkem doby a návštěva
památníku Vojna u Příbrami. Přínosem pro studenty je rozhodně osobní zapojení do
projektu Člověka v tísni, Příběhy bezpráví.

6.3 Ověření znalostí studentů vlastní výukou
Z důvodu ověření informací získaných dotazníkovým šetřením a osobními
rozhovory jsem požádal ředitele vybraných gymnázií o možnost vedení praktické
výuky. Praktická výuka mi byla umožněna na třech gymnáziích v Plzeňském kraji a pěti
gymnáziích v Praze. V Plzeňském kraji se jednalo o výuku na Gymnáziu Mikulášské
náměstí, Církevním gymnáziu a Gymnáziu Plasy. V Praze jsem prováděl praktickou
výuku na gymnáziu Jaroslava Seiferta, Trojském gymnáziu, Gymnáziu a přírodní škole
o.p.s., Gymnáziu Jana Nerudy a Arcibiskupském gymnáziu.
Výuka na Gymnáziu na Mikulášském náměstí Plzeň byla realizována v časové
dotaci dvou výukových hodin. Po předchozí domluvě s vyučujícími, že téma
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dvouhodinového

semináře

bude

zaměřeno

pouze

na

ideologii

stalinismu

a Československo v padesátých letech 20. století jsem připravil strukturu semináře tak,
abych během dvou výukových hodin získal přehled o znalostech studentů z celého
období stalinismu v Československu. Je důležité říci, že dvouhodinový seminář jsem
vedl u studentů posledního, tzn. maturitního ročníku gymnázia. Seminář probíhal
formou řízené diskuze, což znamená, že jsem položil otázku nebo nastínil téma, ke
kterému se studenti vyjadřovali. Od začátku semináře byl evidentní zájem studentů
o uvedené téma i o formu a způsob výuky. Studenti velice dobře spolupracovali, jelikož
jejich vědomosti o ideologii stalinismu a období stalinismu v Československu byly
na vysoké úrovni. Potvrdila se kvalitní a odborná výuka předmětů dějepis a ZSV na
gymnáziu. Studenti reagovali na všechny důležité historické údaje, dokázali
charakterizovat uvedené období za použití relevantních pojmů a prokázali dobrou
orientaci nejen v dějinách Československa, ale i orientaci v mezinárodně politické
situaci ve světě v 50. letech 20. století. Potvrdila se také skutečnost, že největší zájem
mají studenti o politické procesy a persekuce. Bylo zřetelné, že studenti pracují
s informacemi, které jim v současnosti poskytuje internet. Studenti znali webové
stránky Ústavu pro studium totalitních režimů a uváděli příklady z publicistických
pořadů ČT. Studenti po celou dobu semináře prokazovali schopnosti logického myšlení,
dobré znalosti a vědomosti i výborné komunikační dovednosti v diskuzi. Praktickou
výukou se potvrdilo mé zjištění o kvalitní a odborné výuce stalinismu a období
stalinismu v Československu na gymnáziu Mikulášské náměstí Plzeň.
Na Církevním gymnáziu Plzeň jsem měl přidělen jeden dvouhodinový seminář,
který byl koncipován jako opakování učiva studentů maturitního ročníku. Pro vedení
semináře jsem zvolil metodu řízené diskuze. Jednotlivé prvky stalinismu byly
diskutovány v souvislosti s událostmi v Československu v letech 1948 – 1953. Již na
začátku semináře byl patrný zájem studentů o uvedené téma a zkušenosti s moderní
formou výuky. Studenti respektovali pravidla řízené diskuze a příspěvky byly na velmi
dobré úrovni. Studenti dokázali velice přesně vysvětlit nástup komunismu k moci, znali
postavení Československa v mezinárodním systému, roli armády a bezpečnosti, včetně
úlohy lidových milic. Méně vědomostí jsem shledal v problematice nucené
kolektivizace zemědělství a znárodnění průmyslu. Naopak musím vyzdvihnout znalosti
studentů o postavení a útisku církve a zinscenovaných politických procesech. Studenti
dokázali pojmenovat všechny prvky stalinismu a uvést příklady z tehdejšího
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Československa. Studenti v průběhu semináře uváděli informace, které získali při
besedě s pamětníky totality. Bylo patrné, že vyučující má o výuku stalinismu
v Československu zájem, jelikož znalosti nebyly pouze klasicky učebnicové, vyučující
věnuje rozhodně přípravě na výuku sledovaného období patřičnou pozornost a znalosti
studentů jsou jeho dobrou vizitkou. Studenti církevního gymnázia v Plzni disponují
velmi dobrými znalostmi o stalinismu a období stalinismu v Československu.
Na Gymnáziu Plasy jsem mohl díky ochotě vedení školy ověřit znalosti
studentů vlastní výukou na dvouhodinovém semináři, který byl zaměřen na opakování
poválečné historie Československa. Seminář jsem rozdělil na dvě části, v první části
jsem se věnoval diskuzní formou vymezení pojmu stalinismus v souvislosti s klasifikací
nedemokratických režimů a v části druhé, historické, jsem formou řízené diskuze
rozebíral Československo v letech 1948 - 1953. V politologické části neměli studenti
problém vysvětlit rozdíl mezi režimy demokratickými a nedemokratickými, ale potíže
studentům dělalo rozlišení jednotlivých nedemokratických režimů a především
stanovené odlišnosti dvou totalitních režimů 20. století, nacismu a stalinismu.
V historické části semináře prokázali studenti velmi dobré znalosti, včetně přesné
datace událostí. Studenti dokázali vysvětlit všechny fenomény stalinismu. Největší
vědomosti měli o politických procesech, nucené kolektivizaci zemědělství a správně
dokázali popsat nástup komunismu k moci. Jeden ze studentů podrobně popsal politický
proces s generálem Heliodorem Píkou, další studentka přesně vymezila role
bezpečnostních složek s důrazem na Státní bezpečnost a lidové milice. Znalosti studentů
nebyly získané pouze z informací vyučujícího, ale bylo zřejmé, že studenti samostatně
pracují s dostupnými informačními zdroji. Studenti Gymnázia Plasy mají dobré znalosti
o jednom z nejhorších období našich dějin.
Na Gymnáziu Jaroslava Seiferta v Praze jsem dostal možnost dvou
výukových hodin ve druhém ročníku, sextě, a dvouhodinového semináře v posledním,
maturitním, ročníku. U studentů druhého ročníku nelze objektivně hodnotit znalosti,
jelikož sledované období ještě nebylo probráno, lze však říci, že někteří studenti
příjemně překvapili svým všeobecným rozhledem a vědomostmi o období stalinismu
v Československu. Studenti reagovali především na politické procesy v období
stalinismu, zejména na zinscenovaný politický proces s Miladou Horákovou. Dokázali
také odlišit nedemokratický a demokratický režim i popsat specifika režimu
komunistického. Dvouhodinový seminář se studenty maturitního ročníku jsem pojal
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jako opakování znalostí o politických režimech a Československu po druhé světové
válce. Studenti odpovídali na zadané otázky a vzájemně své odpovědi doplňovali.
Politické i historické znalosti studentů byly na výborné úrovni. Studenti přesně
definovali stalinismus jako totalitní režim, vyjmenovali základní prvky totalitního
režimu a na příkladu poválečného Československa jednotlivé prvky vysvětlili. Největší
přehled a vědomosti jsem zaznamenal u otázky zinscenovaných politických procesů a
propagandy, ale studenti dokázali dobře vysvětlit i ekonomiku a hospodářství včetně
nucené kolektivizace zemědělství. Dobré znalosti měli studenti také o bezpečnostních
složkách, roli státní bezpečnosti a úloze lidových milicí. Studentům nedělalo problém
vysvětlit postavení tehdejšího Československa v mezinárodním systému a uvést
příklady vlivu sovětského svazu. Studenti Gymnázia Jaroslava Seiferta mají výborné
vědomosti o období stalinismu v Československu, ale také historické znalosti a
všeobecný přehled.
Na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze jsem měl přidělenou jednu výukovou
hodinu v maturitním ročníku. Vzhledem k potřebám rigorózní práce a omezenému
časovému prostoru jsem výukovou hodinu koncipoval pouze jako ověření znalostí
studentů o stalinismu a stalinismu v Československu. Studenti dokázali definovat
totalitní režim vlády a uvést základní znaky. Menším problémem bylo rozlišení typů
totalitních režimů. Velmi dobré historické znalosti studenti prokázali při tématu
poválečného Československa. Pro studenty nebyl problém správně popsat nástup
komunistů k moci, zestátnění podniků, kolektivizaci zemědělství, úlohu bezpečnostních
složek státu a zejména zinscenované procesy a propagandu. Menší nedostatky jsem
zaznamenal pouze u otázek, které se týkaly církví a Československa v mezinárodním
systému. Největší vědomosti měli studenti o politických procesech, zejména o procesu
s Miladou Horákovou. Jeden ze studentů správně dokázal vysvětlit problematiku
antisemitismu. Po skončení výukové hodiny jsem nabyl dojmu, že studenti maturitního
ročníku Gymnázia Jana Nerudy v Praze mají velmi dobré znalosti o jednom
z nejhorších období naší historie.
Na Trojském gymnáziu v Praze jsem dostal možnost dvou výukových hodin
ve druhém ročníku, sextě, jedné výukové hodiny ve třetím ročníku, septimě, a jedné
výukové hodiny v posledním maturitním ročníku, oktávě. U studentů druhého a třetího
ročníku nelze vzhledem ke skutečnosti, že sledované období ještě nebylo vyučováno,
objektivně hodnotit vědomosti studentů. Z výše uvedeného důvodu jsem výukové
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hodiny v těchto ročnících pojal jako vysvětlení totalitní formy vlády na příkladu
Československa v období let 1948 – 1953 s možností diskuze studentů. Ani studentům
nižších ročníků gymnázia nejsou události v komunistickém Československu neznámým
pojmem. Studenti prokázali základní přehled o událostech v tradičním Československu,
zejména v otázkách vlivu sovětského svazu, ovládnutí společnosti komunistickou
stranou, znárodnění průmyslu a především o zinscenovaných politických procesech.
Studenti velmi dobře dokázali odlišit režim demokratický od nedemokratického. Dle
mého názoru nebylo velkých rozdílů ve znalostech studentů druhého a třetího ročníku
gymnázia. Výukovou hodinu v maturitním ročníku jsem po dohodě s vedením školy
koncipoval jako opakování sledovaného období před maturitní zkouškou. Studenti
velmi dobře charakterizovali stalinismus, včetně jeho základních prvků a dokázali
jednotlivé znaky aplikovat na Československo v letech 1948 – 1953. Studenti dokázali
správně

odpovědět

na

otázky,

které

se

týkaly

postavení

Československa

v mezinárodním systému a ovládnutí společnosti komunistickou stranou. Největší
znalosti měli studenti o zinscenovaných politických procesech, zejména o procesu
s Miladou Horákovou. Drobné nedostatky jsem shledal pouze u otázek, které se týkaly
hospodářství a ekonomiky, včetně nucené kolektivizace zemědělství. Jeden ze studentů
podrobně rozebral fenomén propagandy v kontextu nacistického Německa. Celkově lze
hodnotit úroveň znalostí studentů Trojského gymnázia jako velmi dobrou.
Na Gymnáziu a přírodní škole o.p.s. v Praze jsem dostal možnost vést na
téma stalinismus a stalinismus v Československu dvouhodinový seminář v maturitním
ročníku. Seminář jsem vedl formou řízené diskuze o jednotlivých prvcích stalinismu
aplikovaných na Československo v letech 1948 – 1953. Po celou dobu semináře
studenti aktivně spolupracovali a ochotně se zapojovali do diskuze k tématu. Studenti
dokázali vyjmenovat základní znaky totalitního režimu a neměli problém vysvětlit
jejich praktické uplatnění v poválečném Československu. Studenti prokázali velmi
dobré znalosti o zinscenovaných politických procesech a nucené kolektivizaci
zemědělství. Přehled měli také o perzekuci církví, nástupu komunismu k moci a
struktuře Komunistické strany Československa. Drobné nedostatky a nepřesnosti jsem
shledal v tématu bezpečnostních složek – armády, bezpečnosti a lidových milicích.
Větší přehled bych také očekával v odpovědích na otázku role komunistického
Československa v mezinárodních vztazích a mezinárodním systému. Vyzdvihnout
musím podrobné znalosti o politickém procesu s Miladou Horákovou, případu Babice a
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tzv. Čihošťském zázraku. Z odpovědí je zřejmé, že studenti mají informace o období
stalinismu v Československu z televizních pořadů, internetových zdrojů a z publikací
ústavu pro studium totalitních režimů. Studenti Gymnázia a přírodní školy o.p.s. v Praze
mají dobré znalosti o stalinismu a období stalinismu v Československu.
Na Arcibiskupském gymnáziu v Praze jsem mohl díky vstřícnosti a ochotě
vedení gymnázia ověřit znalosti studentů vlastní výukou ve dvouhodinovém semináři se
studenty maturitního ročníku a další dvě výukové hodiny jsem měl přiděleny ve třetím,
předmaturitním, ročníku gymnázia. U studentů třetího ročníku gymnázia jsem
neočekával komplexní znalosti o sledovaném období, ale znalostmi studentů jsem byl
příjemně překvapen. Studenti dokázali vysvětlit rozdíl mezi demokratickým a
nedemokratickým režimem, uvést hlavní znaky totalitního režimu i příklady aplikace
v poválečném Československu v letech 1948 – 1953. Studenti měli přehled o nástupu
komunismu k moci, úloze bezpečnostních složek, perzekuci církví, nucené kolektivizaci
zemědělství a zejména o politických procesech s odpůrci režimu. Výukové hodiny
vzhledem k vědomostem studentů jsem mohl vést formou řízené diskuze, kdy jsem
pouze některé skutečnosti doplnil a dovysvětlil. Dvouhodinový seminář se studenty
maturitního ročníku jsem rozdělil na dvě části, politologickou a historickou.
V politologické části byly diskutovány politické režimy a formy vlády, v části historické
jsem se zaměřil na poválečné Československo. V politologické části semináře studenti
znali klasifikaci politických režimů, dokázali jednotlivé režimy charakterizovat a uvést
konkrétní příklady. Pro studenty nebyl problém vysvětlit např. rozdíl mezi režimem
totalitním a autoritativním či rozlišit nacismus a stalinismus. V historické části semináře
studenti velmi přesně popsali nástup komunismu k moci, uvedli výsledky voleb v roce
1946 i únorové události s přesnou datací. Vědomosti jsem shledal u témat týkajících se
hospodářství

i

bezpečnostních

složek,

propagandy

a

role

Československa

v mezinárodním systému. Studenti prokázali vynikající znalosti o zinscenovaných
politických procesech. Studenti znali politické procesy s představiteli církve a velmi
dobré znalosti měli také o procesu s Miladou Horákovou a Heliodorem Píkou, u kterých
byli schopni uvést i podrobnosti. Studentům byla jasná i otázka nucené kolektivizace
zemědělství a perzekuce církví. Studenti relevantně reagovali na každou položenou
otázku k tématu. Z odpovědí bylo zřetelné využití široké škály zdrojů k získání
informací a především zájem studentů o sledované období. Studenti Arcibiskupského
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gymnázia mají výborné znalosti o stalinismu a stalinismu v Československu. Umí
správně používat odborné politologické termíny a mají výborné historické vědomosti.
Po ověření znalostí studentů vlastní výukou musím konstatovat, že studenti
mají velmi dobré vědomosti o stalinismu a Československu v období stalinismu.
Studenti dokáží vysvětlit praktickou aplikaci prvky stalinismu v komunistickém
Československu i správně pracují s politologickými pojmy a mají velmi dobré znalosti
z historie Československa, ovládají politologické pojmy a mají velmi dobré znalosti
z historie Československa. Lze říci, že gymnaziálně vzdělaná mladá generace má velmi
dobré znalosti o jednom z nejhorších období v dějinách Československa.
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7 VYHODNOCENÍ A SROVNÁNÍ VÝUKY STALINISMU NA
GYMNÁZIÍCH VEŘEJNÝCH, SOUKROMÝCH A CÍRKEVNÍCH

Vzhledem ke skutečnosti, že současné gymnaziální vzdělávání je realizováno na
gymnáziích veřejných, soukromých a církevních, považuji za nutné v rigorózní práci
prezentovat získané informace o výuce stalinismu a stalinismu v Československu ze
všech výše uvedených typů gymnázií.
Po vyhodnocení zpracovaných údajů, které jsem získal dotazníkovým šetřením,
osobním rozhovorem a vlastní výukou studentů, lze konstatovat, že nebylo shledáno
žádných podstatných rozdílů. Časová dotace výuky stalinismu a Československa
v období stalinismu v předmětech ZSV a Dějepis koresponduje se zjištěným celostátním
průměrem. Rozdíly v časové dotaci mezi gymnázii veřejnými, církevními a
soukromými činí pouze setiny procent. Problematika stalinismu se na všech typech
gymnázií vyučuje také na specializovaných seminářích obou uvedených předmětů. Ze
zpracovaných údajů vyplývá skutečnost, že časová dotace se neodlišuje od zjištěného
průměru a vyučující ze všech typů gymnázií uvádějí možnost úpravy dle potřeb
vyučujícího i zájmu studentů. Po vyhodnocení výukových metod a organizačních forem
výuky lze konstatovat, že vyučující na všech typech gymnázií uvádějí kombinaci
výukových metod a organizačních forem výuky. V seminářích vyučující většinou
uplatňují aktivizující metodu diskusní, v kombinaci s metodou řešení problému
a metodou situační. Uvedené metody výuky uvádějí vyučující z gymnázií veřejných,
církevních i soukromých. Rozdíl není ani v použití organizačních forem výuky. Na
všech typech gymnázií vyučující uvádějí kombinaci organizačních forem výuky, což
znamená kombinace vyučování frontálního, individuálního, dyadického a skupinového.
Systému výuky a vyučovací strategii odpovídá použití výukových pomůcek a materiálů.
Jako základní výukovou pomůcku pro výuku stalinismu a stalinismu v Československu
využívají vyučující na gymnáziích veřejných, soukromých i církevních učebnice, dále
uvádějí využití metodického portálu „Moderní dějiny“, materiálů Ústavu pro studium
totalitních režimů a filmových i televizních dokumentů. Po vyhodnocení odpovědí, na
který fenomén stalinismu kladou vyučující největší důraz, je možné konstatovat, že
většina vyučujících na všech typech gymnázií klade důraz na nezákonnost systému
a politické procesy. Pouze teritoriálně, v krajích, kde byli lidé násilnou kolektivizací
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nejvíce poznamenáni, je kladen důraz ve výuce na násilnou kolektivizaci zemědělství
a změny v hospodářství a ekonomice. Rozdíl mezi jednotlivými typy gymnázií je ve
výkladu vykonstruovaných politických procesů. Gymnázia veřejná a soukromá se
zaměřují ve výuce zejména na proces s Miladou Horákovou a Heliodorem Píkou,
gymnázia církevní na politické procesy s představiteli církve. Vyučujících na všech
typech gymnázií upozorňují na skutečnost, že vyučují stalinismus a Československo
v období stalinismu komplexně, tzn. vysvětlení všech aspektů, prvků a rysů, včetně
mezinárodního

kontextu.

Výsledky

dotazníkového

šetření

korespondovaly

s informacemi, které jsem získal osobním rozhovorem i vlastní výukou studentů. Lze
konstatovat velký zájem studentů o výuku sledovaného období, odpovídající znalosti i
zájem vyučujících na všech uvedených typech gymnázií. Cílem vyučujících na
gymnáziích soukromých, veřejných i církevních je poskytnout studentům co největší
množství

ucelených

informací

o

jednom

z nejhorších

období

v dějinách

Československa. Ve výhodě jsou vyučující na soukromých gymnáziích, kde jsou ve
většině případů třídy s menším počtem studentů než na gymnáziích veřejných a
církevních. Dle mého zjištění dostávají studenti na všech typech gymnázií dostatečné
množství relevantních informací o sledovaném období s použitím moderních
výukových pomůcek a materiálů. Rozhodujícím aspektem výuky je osoba vyučujícího a
důležitá je rovněž podpora vedení školy.
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8 VÝUKA

OBDOBÍ

STALINISMU

V ČESKOSLOVENSKU

POHLEDEM ÚSTAVU PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ

Výukou období stalinismu v Československu se zabývají badatelé z Ústavu pro
studium totalitních režimů, především odborníci ze skupiny vzdělávání. Skupina
vzdělávání funguje v rámci Ústavu pro studium totalitních režimů od 19. 12. 2008.
Zaměřena je zejména na spolupráci se školami. Poskytuje metodickou podporu
učitelům, připravuje materiály i metodické náměty a nabízí školám edice pramenů, které
vypovídají o totalitní minulosti. Skupina vzdělávání také organizuje odborné semináře a
přednášky na školách. V budově Ústavu pro studium totalitních režimů se pravidelně
konají kurzy pro učitele, které tyto metodické podněty prostředkují širší pedagogické
veřejnosti a nabízí učitelům konkrétní didaktické postupy pro výuku moderních dějin.
Skupina spolupracuje s řadou dalších institucí (MŠMT, ČT atd.). Výuka sledovaného
období byla předmětem výzkumu, který Ústav pro studium totalitních režimů zadal
v roce 2012 agentuře Factum Invenio s.r.o.
Agentura Factum Invenio, s.r.o. provedla pro Ústav pro studium totalitních
režimů v období 30. 5. - 13. 6. 2012 sociologické šetření zaměřené na získání přehledu
o stavu výuky dějin naší země po roce 1945, vztahy mezi učiteli a principy výuky
moderních dějin v ČR.
Šetření bylo provedeno kvantitativně, cílovou skupinou byli učitelé dějepisu na
vybraných základních a středních školách v České republice. Agentura použila metodu
kvótního výběru (pohlavní, věk, postavení učitele, typ školy, velikost obce, region) a
data byla nashromážděna on-line dotazováním.
Výzkumu se zúčastnilo celkem 1593 učitelů, z toho bylo 70 % žen a 30 % mužů.
Z hlediska krajského zastoupení pocházelo nejvíce respondentů z Moravskoslezského
kraje (přes 14 %), 10 % učitelů bylo z Prahy, Středočeského, Ústeckého a
Jihomoravského kraje. Ze základních škol odpovědělo 64 % učitelů, 17 %
odpovídajících je zaměstnáno na středních odborných školách, 8 % vyučujících působí
na víceletých gymnáziích. Z oslovených učitelů se specializuje čistě na dějepis pouze 3
% z nich, 77 % učitelů učí kromě dějepisu ještě další obory.
Za nejdůležitější ve výuce dějepisu považují učitelé naučit žáky vyhledávat a
zpracovávat informace, naučit je obhájit svůj názor a umět vést smysluplnou diskuzi.
Zejména ženy vedou žáky k hrdosti na svoji vlast, muži kladou největší důraz na
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pochopení složitého stavu současného světa. Takřka za nedůležité považují učitelé
ovládnutí historických metod (např. práce s prameny).
48 % z dotazovaných učitelů strukturuje látku dle tematických celků, 38 %
preferuje časově chronologické řazení témat a 8 % učitelů rozděluje dějiny dle
územních celků. 27 % se velmi často zaměřuje na aktuální události, 61 % učitelů se na
tyto události zaměřuje často a 12 % odpovídajících se na ně zaměřuje zřídka.
Mezi nejčastěji využívané pomůcky patří vlastní výukové materiály (90 %
respondentů), často se používají také učebnice (80 % respondentů), nejméně se
používají metodické materiály (méně než 50 % respondentů). Na ZŠ používají učitelé
nejčastěji pracovní listy, na gymnáziích využívají dokumentární filmy a rozhlasové
pořady.
Ve využití zmíněných materiálů učitelům nejčastěji brání nedostatečná časová
dotace na odučení látky (takto odpovědělo 88 % respondentů), 70 % učitelů vidí rovněž
problém v nedostatku času na vyhledávání materiálů, více než 40 % dotazovaných si
myslí, že žáci nemají o materiály zájem. Kantoři by rádi více využívali interaktivní
internetové prezentace, krásnou literaturu a dobové materiály.
Během školního roku věnovali učitelé výuce moderních dějin nejvíce 28
vyučovacích hodin, třetina dotázaných uvedla časovou dotaci 11-20 hodin, čtvrtina se
zmiňované problematice věnuje 21-30 hodin. Třetině kantorů se připadá časová dotace
pro výuku moderních dějin dostatečná, třetina se domnívá, že by se moderní dějiny
měly učit více, a třetina považuje časový prostor za dostatečný.
Učitelé se věnují ve výuce z 36 % dějepisu cizích zemí, 64 % připadá na výuku
českých dějin. Podle 65 % kantorů je ideální poměr prostoru na výuku zahraničních a
českých dějin. Zbylí učitelé mají za to, že by mělo být výuce dějepisu cizích zemí
věnováno více času. 68 % dotázaných učitelů se věnuje průřezu celým obdobím
moderních dějin, 32 % probíhá zmiňovanou látku do hloubky. Polovina vyučujících
preferuje konfliktní témata, druhá polovina upřednostňuje témata, u kterých panuje
mezi odborníky konsensus.
Výuce podle představ učitelů podle dotázaných brání přístup žáků (takto
odpovědělo 43 % dotázaných), naopak 34 % zastává názor, že přístup žáků výuku
podporuje. Podle vyučujících nemá na výuku výrazný vliv rodinné prostředí žáků,
kolegové, předmětová komise nebo kurikulum. Více než polovina respondentů uvádí, že
vedení školy podporuje výuku moderních dějin.
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Učitelé dějepisu při výuce moderních dějin nejčastěji spolupracují s učiteli
občanské výchovy, základů společenských věd, českého jazyka a zeměpisu.
Podle respondentů brání nejvíce výuce moderních dějin postoje jejich kolegů (za
překážku toto považuje 37 % dotázaných). Takřka 30 % učitelů má za to, že výuce brání
postoje rodičů. Naopak nevidí problém v nedostatku pomůcek, postojích žáků při výuce
ani postoji vedení školy.
42 % dějepisářů často sdílí materiály s kolegy. Čtvrtina pedagogů svoje
materiály kolegům neposkytuje. Učitelé jen zřídka vzájemně spolupracují při přípravě a
realizaci projektového vyučování.
Podle učitelů nedošlo ke zlepšení kvality výuky vlivem kutikulární reformy.
Kladný vztah ke kutikulární reformě mají spíše učitelé základních škol. Dvě třetiny
odpovídajících mají za to, že kutikulární reforma podpořila mezipředmětové vztahy, ale
zároveň zatížila výuku přílišnou administrativou. Podle více než poloviny kantorů
umožnila kutikulární reforma změnu metod výuky a otevřela diskuzi o smyslu výuky
dějepisu. Ohledně toho, zda kutikulární reforma podpořila výuku moderních dějin, se
polovina učitelů domnívá, že ano, polovina učitelů si myslí, že nikoliv.
Největší část pedagogů (17 %) se v rámci uplynulých tří roků zúčastnila dvou až
tří kurzů v rámci dalšího vzdělávání. Každý devátý učitel absolvoval během zmíněné
doby pět vzdělávacích kurzů. 14 % kantorů žádný kurz v tomto období neabsolvovalo.
Řada kurzů se dle slov učitelů někdy ani nekoná (kvůli nezájmu ze stran pedagogů nebo
díky přílišné finanční či časové náročnosti). Polovina odpovídajících je spokojena
s kvalitou lektorů vzdělávacích kurzů, 45 % je rovněž spokojeno s tím, že obsah kurzů
využijí při výuce. Nejméně učitelům vyhovuje finanční náročnost kurzů.
Kantoři využívají při přípravě výuky moderních dějin nejčastěji výstupy z České
televize, dále pak z internetu (nejčastěji portál Moderní dějiny), památník Terezín a
materiály zpřístupněné Ústavem pro studium totalitních režimů. Naopak nejméně
využívají instituce Knihovnu Václava Havla, Antikomplex, Česko-německý fond
budoucnosti a Muzeum romské kultury.
28 % pedagogů používá při výuce cizojazyčné materiály, které čerpají
především z internetu (70 % odpovídajících). 60 % vyučujících používá cizojazyčné
audiovizuální materiály. Pouze každý pátý vyučující využije cizojazyčné odborné knihy
nebo časopisy. Nejvíce preferovaných materiálů je v angličtině, neméně v němčině, dále
pak v ruštině nebo polštině.
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S tvrzením, že vedení školy podporuje výuku moderních dějin, souhlasí 52 %
kantorů. Naopak podle 48 % učitelů se vedení školy o tuto výuku nijak zvláště
nezajímá.
Podle 58 % dotazovaných jsou dostupné výukové materiály velmi dobré, 17 %
pedagogů se jeví dokonce jako velmi dobré. Řada dějepisářů má k dostupným
materiálům jisté výtky.
Dle čtvrtiny učitelů je zájem žáků o studium moderních dějin podstatně vyšší
než zájem o jiné historické etapy. Polovina vyučujících má za to, že zájem žáků o
jednotlivé etapy dějin je obdobný. 17 % kantorů se ztotožňuje s názorem, že mají jejich
žáci o výuku dějepisu pramalý zájem. Podle kantorů žáky nejvíce zajímají válečné
dějiny, vzpomínky pamětníků, místní dějiny a dějiny každodennosti. Nejmenší zájem
žáků prý připadá na hospodářské dějiny, evropskou integraci a dějiny mimoevropské a
politické.
Podle 56 % dotazovaných je méně než čtvrtina žáků schopna kritické analýzy.
Třetina učitelů odpověděla, že je kritické analýzy schopna čtvrtina až polovina studentů.
Pouze každý desátý pedagog uvádí, že kritického myšlení jsou schopni téměř všichni
žáci. Velká část učitelů (76 %) si myslí, že se moderním dějinám věnuje ve volném čase
méně než čtvrtina žáků. Pouze 4 % vidí zájem žáků o historii mimo školu pozitivně.
Nejsilnějším motivačním faktorem k výuce moderních dějin je podle učitelů
sledování filmů s historickou tematikou. Neméně významnou motivaci tvoří také
svědectví pamětníků, exkurze, muzea či výstavy. Řada pedagogů uvádí jako motivační
faktor i diskuzi žáků o problémových tématech. 37 % kantorů si myslí, že není jejich
výklad pro žáky podnětný. Za nejméně motivační považuje většina respondentů četbu,
ať už odborné literatury či beletrie. Představy žáků v dnešní době nejvíce ovlivňuje
internet a jiná masmédia (ztotožňuje se s tím 90 % odpovídajících). Smýšlení žáků o
moderních dějinách dokáže ovlivnit také rodina (uvedlo 74 % kantorů). Významnou roli
hraje také školní výuka a vrstevníci. Opět nejmenší úlohu má podle odpovídajících
četba. Z toho lze odvodit a dokázat tvrzení, že dnešní žáci, či spíše děti, obecně málo
čtou.
Mezi nejčastější připomínky učitelů patří nespokojenost s hodinovou dotací pro
výuku dějepisu, nedostatek kvalitních výukových materiálů, ztráta motivace žáků
devátých tříd po přijetí na střední školu, dbaní na netendenční výklad totalitní éry,
nedostatek potenciálu u žáků k pochopení moderních dějin, absence zájmu o četbu,
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nekritické posuzování informací žáky, rušení vzdělávacích kurzů pro učitele z důvodu
nedostatečného zájmu a celkový pokles zájmu žáků o výuku. Vyučující nejvíce chválí
přínos akce Jeden svět na školách pořádané organizací Člověk v tísni.

Vybrané názory učitelů dějepisu:
„Bohužel ve výběrových třídách je jednohodinová dotace dějepisu v 9. třídách
naprosto nedostačující. Mohu se realizovat pouze v tzv. normálních třídách, kde
jsou 2 hodiny za týden.“
„Spíše bych upozornila na velký rozdíl mezi žáky – někteří preferují moderní
dějiny a je vidět velký zájem, u ostatních je zájem velmi kolísavý – dle nálady,
aktuálního tématu apod.“
„Moderní dějiny by měly být záležitosti výuky na středních školách, na základní
škole žákům chybějí potřebné zkušenosti a kritický pohled.“
„Učebnice, které se zabývají moderními dějinami, jsou předimenzované. Pro
žáky jsou témata obtížná, neexistuje zajímavá didaktická podpora, učitel si musí
materiály vytvářet sám.“
„Velmi přínosným doplňkem výuky jsou vzpomínky pamětníků z rodinného
prostředí žáků. Vzhledem k rostoucí nesnášenlivosti ve společnosti k menšinám
podporuji výuku Šoa několika projektovými dny.“
„Projekt Člověk v tísni je velmi zdařilý pro objasnění moderních dějin pro žáky
základní školy.“
„Žáky velmi zajímá minulost posledních asi 100 let, místa, kde žijí, chodí do
školy, historie školy. Moc je zajímají exkurze.“
„Na studenty nejvíce působí návštěva konkrétních míst s pohnutou minulostí.“
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„Přesycenost výuky nadbytečnými faktografickými údaji nezmizela ani
s kutikulární reformou.“35

Vedoucí Skupiny vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr.
Jaroslav Pinkas formuloval názor na výuku období stalinismu v Československu
následujícím způsobem: „Padesátá léta dnes patří mezi témata, která jsou vyučujícími
dobře pokryta, vyučující ovšem využívají dnes již klasický narativ politických dějin
akcentující především polaritu mezi režimem a obyvatelstvem. Stranou zůstávají
především sociální, ekonomické a kulturní dějiny. Také otázka postojů obyvatelstva
bývá začasté zjednodušována ve smyslu jeho odporu a nezdůrazňuje se participace.
Shrnul bych své výhrady k výuce asi takto: co se týče kvantity výuky (např. rozsahu
hodin), myslím, že je dobrá, co se týče kvality (diverzita témat), jsou zde ještě
rezervy“.36

35

Dostupné z:

http://www.ustrcr.cz/data/vyzkum-vyuky/vyzkumna-zprava.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/vyzkum-vyuky/technicka-zprava.pdf
http://www.ustrcr.cz/cs/vyzkum-vyuky
36

Pinkas (2013), pers. kom.
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9 NÁZORY POLITICKÝCH VĚZŇŮ NA VÝUKU OBDOBÍ
STALINISMU V ČESKOSLOVENSKU

Považuji za podstatné předložit ve své rigorózní práci pohled na výuku
stalinismu a období stalinismu v Československu očima politických vězňů, kteří
besedují na uvedené téma se studenty středních škol. Besedy jsou většinou
organizovány ve spolupráci s Konfederací politických vězňů, ale některé školy
využívají svých známých nebo příbuzných členů pedagogického sboru. Výjimkou
nejsou ani rodinní příslušníci současných či bývalých studentů.
Pan Ladislav Nocar37 má zkušenosti ze sedmi besed na čtyřech gymnáziích
v Plzeňském kraji. Vědomosti studentů hodnotí jako velmi dobré, deklaruje největší
zájem a znalosti o politických procesech. Při besedě studenty nejvíce zajímá pobyt ve
vězení, režim dne a podmínky v pracovním táboře. Pan Nocar upozorňuje na nebezpečí
tendenční výuky s odkazy na dotazy studentů, např. na nedostatek jídla v pracovních
táborech, které v průběhu besed často vysvětluje. Uvádí, že vyučující v některých
případech sdělují studentům přehnané a nepravdivé skutečnosti a ve výuce
upřednostňují posluchačsky vděčné téma politických procesů. Celkovou úroveň výuky
období stalinismu hodnotí jako velmi dobrou, velký je i zájem studentů, rozhodující pro
výuku sledovaných období je vyučující, který dokáže pravdivě a zajímavým způsobem
vysvětlit studentům jedno z nejhorších období našich dějin.38
Pan Jiří Světlík39 má zkušenosti ze šestnácti besed na šesti gymnáziích
v Plzeňském a Karlovarském kraji. K výuce stalinismu v Československu uvádí, že
studenty téma zajímá. Při besedách je hodně dotazů, především na pobyt ve vězení,
práci v táboře a život po propuštění. Důležitá je osoba učitele a jeho přístup. Největší
zájem je o politické procesy a nucenou kolektivizaci zemědělství. Mládež má o době
stalinismu ponětí v souvislosti s trefně udělaným seriálem Zdivočelá země. Zajímavé je,
že o život po propuštění, zaměstnání a rodinu se více zajímají studentky. Celkově je
mládež informovaná o době stalinismu dost. Úroveň výuky období stalinismu
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Ladislav Nocar, nar. 1929, odsouzen na 12 let za velezradu, vězněn v letech 1948-1954 v Jáchymově

38

Nocar (2012), pers. kom.

39

Jiří Světlík, nar. 1924, odsouzen na 20 let za vyzvědačství, vězněn 2 roky Valdice, 6 let Jáchymov
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v Československu hodnotí jako dobrou, zdůrazňuje vliv vyučujícího a připomíná
nedostatky dostupných výukových pomůcek a materiálů.40
Pan Josef Černohorský41 má zkušenosti z více než třiceti besed na čtrnácti
gymnáziích v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji. Uvádí: „Jsem překvapen
zájmem studentů, jejich znalostmi. Při besedách studenti uvádějí podrobnosti o
politických procesech, což svědčí o tom, které téma je ve výuce preferováno. Setkal jsem
se i se studenty, kteří měli zprostředkované informace od svých rodičů a prarodičů
postiženými stalinismem v Československu. Studentům není cizí ani problematika
násilné kolektivizace zemědělství. Dobré povědomí mají studenti i o nástupu totalitního
režimu k moci, úloze bezpečnostních složek a roli propagandy. Při besedách odpovídám
nejčastěji na dotazy, které se týkají pobytu ve vězení a životě v pracovním táboře.“
Úroveň výuky stalinismu a období stalinismu v Československu hodnotí jako velmi
dobrou a připomíná důležitou roli vyučujícího. Besed se studenty se velice rád
zúčastňuje, protože považuje za důležité předat mladé generaci relevantní informace o
zrůdnosti komunistického totalitního režimu.42
Pan Jiří Kraus43 má zkušenosti z dvanácti besed a přednášek na pěti gymnáziích
v Jihočeském kraji. Uvádí: „Vědomosti studentů jsou dobré i o zinscenovaných
politických procesech, nucené kolektivizaci zemědělství, odboji a židovské otázce. Slabší
úroveň znalostí je dle mého názoru o centrálně řízeném hospodářství, struktuře moci a
roli Československa v mezinárodním systému. Zájem studentů o minulost je velký, nikdy
jsem se nesetkal s vyrušováním, přestože některé přednášky jsou koncipovány jako
dvouhodinové a probíhají i bez přítomnosti pedagogů. Mám dojem, že znalosti studentů
nejsou pouze z výuky, ale také z pořadů České televize a internetových zdrojů. Celkově
lze hodnotit výuku období stalinismu v Československu jako dobrou. Studenti mají o

40

Světlík (2012), pers. kom.

41

Josef Černohorský, nar. 1935, vězněn v 18 letech – protest proti měnové reformě v Plzni, vězněn v

Jáchymově, otec 23 let – skupina Sedláček
42

Černohorský (2012), pers. kom.

43

Ing. arch. Jiří Kraus, nar. 1930, člen ilegální skupiny, 23. 1. 1950 odsouzen podle Zákona na ochranu

republiky č. 231/1948 Sb., uranové doly Jáchymov, pak pomocný dělník. „Díky neuvěřitelné shodě
náhod, štěstí a odvaze pana profesora Bohumila Fukse z brněnského VUT jsem pět semestrů studoval
ilegálně, aniž jsem byl přijat na FAPS architekturu. Potom pan profesor verifikoval mé studium, které
jsem dokončil jako řádný student. Pana profesora jsem neúspěšně již čtrnáctkrát navrhoval na
vyznamenání, Pocta ČKA.“ (Kraus, 2013)
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minulost zájem a jejich vědomosti odpovídají standardu. Možná by bylo dobré, aby
v osnovách bylo více odkazů na publikace o době temna, když není prostor pro více
hodin výuky.“ 44
O názor na výuku období stalinismu v Československu jsem požádal také paní
Věru Pytlíčkovou z občanského sdružení Dcery 50. let, která je dcerou politického
vězně, jenž byl vězněn v Jáchymově v době jejího dětství. Paní Věra Pytlíčková uvádí:
„Devět roků absolvuji ročně několik besed se žáky základních škol, studenty gymnázií a
středních odborných škol. O uvedené neblahé období našeho národa mají studenti
zájem, pokud mají v rodině postiženého příbuzného, je zájem ještě větší. Najdou se i
tací, kteří z vlastní iniciativy nebo na základě dokumentů či besedy s přímými účastníky
sami pátrají a získávají znalosti. Důležití jsou vyučující, jak vysvětlují období totality.
Velmi také pomáhají dokumenty společnosti Člověk v tísni v rámci projektu Příběhy
bezpráví.“ 45 Paní Věra Pytlíčková pro potřeby mé rigorózní práce poskytla nejčastější
otázky studentů, na které v rámci besed a přenášek odpovídá.

1. Jste ráda, že jste se narodila v té době a chtěla byste ji prožít znovu?
2. Proč jste se nespojili a neukázali ostatním lidem, co prožíváte?
3. Zachovala byste se stejně, kdybyste věděla, jaké to bude mít plusy a mínusy?
4. Jak vám bylo, když si od vás děti ve škole odsedávali?
5. Co vám řekla maminka o tatínkově věznění?
6. Jaký byl život po propuštění z vězení?
7. Bylo těžké se vězněným a rodinným příslušníkům s tím vyrovnat, dusit v sobě
vztek?

44

Kraus (2013), pers. kom.

45

Pytlíčková (2013), pers. kom.
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8. Co vás vedlo k tomu, že o svém utrpení veřejně hovoříte?

Paní Věra Pytlíčková zaslala také pro potřeby mé rigorózní práce několik názorů
vyučujících na besedy se studenty. Názory pedagogů považuji při hodnocení výuky
stalinismu a stalinismu v Československu za důležité, proto je ve zkrácené verzi
předkládám.
„Besedy paní Věry Pytlíčkové byly pro naše žáky obrovským přínosem, protože
se dozvěděli, jak zločinný, bezohledný a ponižující byl totalitní režim v padesátých
letech, jakými brutálními způsoby pronásledovala KSČ svoje ideové protivníky a jak
tisíce lidí trpěly pouze pro svůj odlišný postoj.“ 46
„Neobvyklé ticho provázelo první vyučovací hodiny, přestože se do učebny
natěsnalo přes padesát studentů. To soustředění a napětí způsobilo zhlédnutí dokumentu
Hitler, Stalin a já a následná diskuze, které se zúčastnila členka Konfederace
politických vězňů Věra Pytlíčková z Olomouce. Žáci hltali každé její slovo a nevěřícně
kroutili hlavou.“ 47
„Již třetí rok se na naší škole uskutečňují besedy v rámci výuky moderních dějin
na téma komunistická diktatura. V rámci výuky tohoto tématu je každoročně zvána paní
Věra Pytlíčková, která zaujme studenty svou osobní zkušeností. Semináře se setkávají
s velkým úspěchem u studentů.“ 48
„Činnost občanského sdružení Dcery 50. let považuji za nesmírně užitečnou,
z mého pohledu zejména ve spojení s organizací Člověk v tísni v rámci projektu Příběhy
bezpráví. Paní Věra Pytlíčková navštívila mé studenty celkem třikrát a vždy jim
dokázala přiblížit dobu komunismu neopakovatelným způsobem. Nikdy jindy jsem
neviděla mé studenty tak zaujaté danou problematikou. Po každé besedě se ve škole
rozpoutala obrovská diskuze, do které se zapojily doslova celé generace, neboť studenti
získané dojmy konfrontovali s názory svých rodičů a prarodičů. Sami pak nosili
nejrůznější výstřižky, knihy a upozorňovali na dokumenty v televizi.“ 49
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Rajnohová (2009), pers. kom.
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Kramářová (2009), pers. kom.

48

Fedorková (2009), pers. kom.

49

Neradilová (2009), pers. kom.
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O názor na kvalitu výuky období stalinismu v Československu jsem pořádal také
Konfederaci politických vězňů České republiky, místopředsedu pana Ing. Františka
Šedivého. Místopředseda Konfederace politických vězňů svůj názor na výuku
sledovaného období opírá o vlastní zkušenost i o názor kolegů, kteří besedy a přednášky
se studenty absolvují. Pan František Šedivý uvádí: „Pokud mi moje zkušenosti dovolují
vyjádřit se k této otázce, musím říci, že jako vždy a všude je to závislé na vyučujících na
jedné straně a na žácích či studentech na straně druhé. Základními prameny, ze kterých
mají učitelé čerpat, jsou nedostatečné a na některých školách je doba stalinismu ještě
stále popisována na pozadí jistého strachu. Někteří vyučující si proto vytvářejí
materiály vlastní z dnes běžně dostupných zdrojů. Zájem studentů je podle mého
poznání velký. Někdy dokonce sami studenti takové přednášky organizují. Z gymnázia
by měli vycházet studenti s velmi dobrou znalostí novodobých dějin a vyučující by měli
právě na vysvětlení jednoho z nejhorších období v našich dějinách klást velký důraz.“ 50

50

Šedivý (2013), pers. kom.
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10 ZÁVĚR
Totalitarismus představuje jednu z mnoha forem vlády používaných při řízení
státu a společnosti. V první kapitole jsem uvedl základní fakta totalitarismu od doby,
kdy tento pojem vznikl a začal být používán. S odkazem na představitele moderního
totalitarismu

jsem

vymezil

rozhodující

prvky

a

určil

hlavní

rysy

tohoto

nedemokratického režimu vlády. Základem nejen pro první část, ale pro celou
diplomovou práci byla definice totalitarismu C. J. Friedricha a Z. Brzezinského.
V omezené míře jsem v první kapitole práce prezentoval myšlenky a definice některých
dalších moderních představitelů totalitarismu: R. Arona, H. Arendtové, G. Sartoriho,
J. J. Linze, Z. Mlynáře. Zatímco Z. Mlynář pouze doplnil základní šestibodovou definici
o prvek přesvědčení o jedinečnosti a nadřazenosti režimu, další autoři uvádějí odlišnosti
nebo kladou důraz na konkrétní rysy, které považují za rozhodující. Například
G. Sartori nahlížel na totalitarismus jako na dynamický, vyvíjející se systém
a nepovažoval za rozhodující rys totalitarismu spojení ekonomiky s politikou ani
používání násilí a teroru, ale ovlivňování každodenního života občanů státu. Stejně jako
Sartori ani J. J. Linz nepovažoval teror za určující rys totalitního režimu. Naopak
H. Arendtová ve své charakteristice totalitarismu kladla na použití masového teroru
velký důraz. Ze základní šestibodové charakteristiky totalitarismu podle Friedricha
a Brzezinského jsem vycházel při vysvětlení metod totalitarismu, které byly prakticky
používané k ovládnutí společenského a politického života v totalitním státě. S ohledem
na téma práce jsem se zmínil pouze okrajově o klasickém – historickém totalitarismu,
ale především se zaměřil a čerpal z myšlenek autorů, kteří se zabývali totalitarismem
moderního věku a masové společnosti 20. století. Totalitarismus jako forma vlády nebo
typ politického režimu neskončil s rozpadem komunistického sovětského bloku na
konci 20. století. I v současné době, v prvním desetiletí 21. století, lze nalézt státy,
ve kterých vládnoucí politická elita používá metody a prvky totalitarismu, které jsem
popsal v první části práce.
Typickým příkladem totalitarismu byl komunistický politický režim, který
panoval v Sovětském svazu. Stalinismus – sovětský typ totalitarismu jsem popsal ve
druhé části práce. Stalinismus vycházel z marxistické ideologie, která však byla
upravena V. I. Leninem pro bolševický politický režim. Ve druhé části práce jsem
vysvětlil ideologii stalinismu, která sice měla základ v učení Marxe a Engelse, ale Lenin
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i Stalin v praktické politice ukázali, že ideologie marxismu není universálním návodem.
Rozpory s marxistickou ideologií jsou zřetelné zejména v nedodržení postupných fází,
když feudalismus přešel v socialismus přímo, bez období kapitalismu, výkon moci
nepředstavovala třída proletariátu, ale elita komunistické strany v čele s jejím vůdcem,
a marxistické ideologie se nelze dovolávat ani v případě použití prostředků teroru
a násilí praktikovaný i uvnitř strany. I teorie neomarxistů, kteří vykládali bolševismus
jako logické vyústění hospodářské zaostalosti a ukazovali na nutnost rozvoje
a modernizace státu, byly vyvráceny například R. Aronem. Prostředky a metody
používané komunisty pokračovaly i v době, kdy Sovětský svaz již nepatřil mezi
hospodářsky zaostalé země. Rozdíl byl i v myšlenkách a interpretacích sovětských
komunistických vůdců. Zatímco Lenin měl ideu vývozu revoluce do ostatních států
světa, jenž vyvrcholí revolucí světovou, Stalin se zaměřil na budování komunismu ve
své zemi. Pro udržení a posílení své moci neváhal Stalin použít nástrojů a prostředků již
zavedených Leninem, ale většinu jich ještě umocnil a zdokonalil. Použití nástrojů moci
a praktické fungování stalinistického politického režimu lze charakterizovat jako vládu
elity jediné politické strany – komunistické, která disponovala neomezenou mocí a při
výkonu moci používala plošného teroru, čímž ovládala život občanů i celé společnosti.
Není náhodou, že právě stalinistický politický systém v Sovětském svazu splňuje všech
šest znaků totalitarismu definice Friedricha a Brzezinského, protože byl příkladem pro
jejich klasifikaci a charakteristiku totalitarismu.
Typickým příkladem rozšíření stalinismu do zemí, které patřily do sféry
sovětského vlivu, bylo komunistické Československo. Komunistický politický režim
v období let 1948 – 1953 byl nazýván stalinismem, právě z důvodu praktické aplikace
metod a prvků přenesených ze Sovětského svazu. Ve třetí části práce jsem popsal
nástup komunistického režimu po únorovém puči a poté se věnoval konkrétním
příkladům fungování režimu. Po uchopení moci komunisty proběhla reforma
politického a stranického systému, jejímž výsledkem byla vláda jediné politické strany
– komunistické. Politický pluralismus prakticky neexistoval, protože dvě další povolené
politické strany (ČSL, ČSS) komunistické straně přisluhovaly a neměly možnost
politiku státu ovlivnit. Možnost existence jiných politických stran než strany
komunistické ukazuje na mírnou odlišnost vůči sovětskému systému, kde existovala
pouze komunistická strana. Praktické fungování však bylo totožné. Jediná masová
politická strana s rozhodující rolí ve společnosti je splněním znaku totalitarismu
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Friedricha a Brzezinského. Podle sovětského vzoru bylo v Československu řízeno
a plánováno hospodářství. Výstavba socialismu dle sovětského modelu znamenala
masivní industrializaci zaměřenou na těžký průmysl, násilnou kolektivizaci zemědělství
a vedla ke špatné hospodářské situaci státu. Životní úroveň obyvatel klesla. Ekonomika
byla centrálně řízena, plánována a propojena s politikou, což je charakteristický rys
totalitarismu definovaný Friedrichem a Brzezinským. Dalším prvkem totalitarismu,
který byl v Československu uplatněn a používán, bylo ovládnutí všech prostředků
masové komunikace. Na příkladu dvou propagandistických kampaní jsem ukázal, jak
probíhala manipulace a ovládání celé společnosti prostřednictvím řízených sdělovacích
prostředků. Ze Sovětského svazu byly přeneseny do Československa politické procesy,
jejichž cílem bylo zlikvidovat politické protivníky, zastrašit nepřátele i oponenty režimu
a celou společnost. V těchto politických procesech hrály důležitou úlohu bezpečnostní
složky, především Státní bezpečnost, hlavní opora politického režimu komunistického
Československa. Státní bezpečnost používala těch nejhorších a nejbrutálnějších metod
a prostředků fyzického i psychického násilí. V této části práce jsem popsal roli
justičních orgánů a věnoval se i dalším ozbrojeným složkám, armádě i nelegální armádě
komunistické strany, kterou představovaly lidové milice. Fyzický a psychologický teror
celé společnosti prostřednictvím policie a dalších ozbrojených složek splňuje základní
znak totalitarismu.
Stalinismus – totalitarismus sovětského typu a jeho přenesení do komunistického
Československa 1948 – 1953 předkládá dokonalou aplikaci tohoto nedemokratického
režimu vlády v reálné podobě. Fakta prokazují důslednost uplatňování prvků stalinismu
v Československu,

což

potvrzuje

naprostou

podřízenost

komunistického

Československa Sovětskému svazu. Totální ovládnutí života občanů a celé společnosti
ve jménu ideologie za použití prostředků a metod násilí, naprostá absence možnosti
svobodného rozhodování lidí i v rámci osobního života zařadily Československo mezi
totalitní státy.
V další části rigorózní práce jsem se zabýval prezentací stalinismu v učebnicích
pro střední školy a gymnázia. Učivo stalinismus a Československo v období stalinismu
je zařazeno do učebnic pro výuku předmětů ZSV a dějepis. Ideologie stalinismu je
vysvětlena v politologické části učebnic ZSV, Československo v období stalinismu
v učebnicích dějepisu. Právě z důvodu mezioborového přesahu bylo nutné při
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posuzování správnosti učiva, rozsahu a relevance pojmů historických i politologických
hodnotit samostatně učebnice používané pro výuku obou uvedených předmětů. Za
nejlepší učebnici pro výuku ZSV považuji učebnici „Společenské vědy v kostce“ autora
Jaroslava Hladíka. Jedná se o kvalitní, srozumitelnou učebnici, ze které je možné čerpat
relevantní informace. Autor zde správně používá historické i politologické pojmy.
Podrobné vysvětlení fenoménu totalitarismu a především odborné srovnání fašismu,
nacismu a komunismu jsem nenašel v žádné další hodnocené učebnici používané pro
výuku předmětu ZSV. Ze čtyř hodnocených učebnic dějepisu splňují tři hodnocené
učebnice podmínky pro kvalitní a odbornou výuku období stalinismu v Československu.
Jedná se o učebnice „Dějiny Českých zemí II“, „České dějiny II“ a „Dějepis 4 pro
gymnázia a střední školy“. V učebnici dějepisu – „Dějepis II v kostce“ autorky Marie
Sochorové lze najít pouze základní informace a data. Právě přílišná stručnost, která
neumožňuje dostatečné vysvětlení, mě vedla k závěru, že uvedenou učebnici lze použít
pro výuku jen v omezené míře. Zbývající tři hodnocené učebnice jsou vhodnými
výukovými pomůckami. Vzhledem k rozsahu učiva, jeho správnosti i použití odborných
pojmů i údajů jako nejlepší hodnotím učebnici dějepisu „Dějepis 4“ autorů Jany a Jana
Kuklíkových. V učebnici je velice správně a odborně popsáno celé období stalinismu
v Československu, uvedeny všechny důležité skutečnosti a za použití odborných
termínů vysvětleny všechny důležité událostí tehdejší doby. Velice pozitivně hodnotím
podrobné popsání všech projevů nezákonnosti komunistického totalitního režimu.
Vhodně zvolené jsou také použité fotografie. Není náhodou, že výše uvedené učebnice
používá jako výukovou pomůcku většina vyučujících předmětu dějepis na gymnáziích
v celé České republice.
Pro získání informací o výuce stalinismu a Československa v období stalinismu
na

středních

školách

a gymnáziích

v České

republice

jsem

použil

metodu

dotazníkového šetření. Cílem bylo získání informací o výuce sledovaného období ze
všech krajů České republiky. Ze zpracovaných dotazníků jsem získal odpověď na
otázky: Jaká je časová dotace výuky?, Jaké výukové metody a organizační formy výuky
vyučující používají?, Na který z fenoménů stalinismu kladou největší důraz? Po
vyhodnocení

informací

získaných

dotazníkovým

šetření

na středních

školách

s odborným zaměřením je možné konstatovat, že výuka sledovaného období je
prováděna v závislosti na časové dotaci. Průměrná časová dotace dle získaných dotací
činí 1,83 výukové hodiny. Učivo je vysvětlováno převážně frontální metodou výuky –
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výkladem. V omezené míře vyučující kombinují výklad s metodou řízené diskuze,
popřípadě s metodou samostatné práce žáků. Jako základní výuková pomůcka při výuce
na středních odborných školách je používána učebnice. Doplňující informace vyučující
čerpají

z internetového

portálu

„Moderní

dějiny“,

z filmových

dokumentů

i dokumentárních pořadů ČT. Naprostá většina vyučujících klade ve výuce důraz na
vysvětlení zinscenovaných politických procesů. Vzhledem k omezené časové dotaci
nemají vyučující na středních odborných školách prostor pro úplné a podrobné
vysvětlení všech fenoménů stalinismu ani detailní prezentace jednoho z nejhorších
období našich dějin. Střední odborné školy preferují výuku odborných předmětů dle
svého zaměření a budoucí profilace studentů, což má vliv na časovou dotaci předmětů
všeobecně vzdělávacích, která je logicky nižší. Po vyhodnocení údajů z gymnázií v celé
ČR jsem dospěl k následujícím závěrům. Stalinismus a problematika stalinismu
v Československu je vyučována v předmětech dějepis a ZSV v rámci klasické výuky
a ve specializovaných seminářích obou předmětů. Zjištěná průměrná časová dotace činí
v klasické výuce 5,03 výukové hodiny, v seminární výuce 4,46 výukové hodiny.
Na časovou dotaci nemá vliv geografická poloha gymnázia v rámci České republiky.
V žádném z krajů není výrazná odchylka v časové dotaci od celostátního průměru.
Vyučující ze všech gymnázií uvádějí kombinaci výukových metod a organizačních
forem výuky. Při vysvětlení ideologie stalinismu a výuce období stalinismu
v Československu vyučující kombinují metody monologické, dialogické, diskuzní,
řešení problému, situační a práce s textovým materiálem. Ve specializovaných
seminářích většina vyučujících kombinuje metodu diskuzní s metodou situační. Pro
výuku stalinismu a Československa v období stalinismu využívají i kombinace
organizačních forem výuky, což v praxi znamená kombinaci vyučování frontálního,
individuálního, dyadického a skupinového. Modernímu systému výuky a vyučovací
strategii odpovídá použití výukových pomůcek a materiálů. Učebnice jsou základní
výukovou pomůckou, ale rozhodně ne jedinou. Naprostá většina vyučujících využívá
internetový portál „Moderní dějiny“, internetové stránky USTR, filmové a televizní
dokumenty a ukázky z knih a publikací. Součástí výuky na gymnáziích v Praze,
Plzeňském a Středočeském kraji je návštěva komunistického lágru Vojna u Příbrami.
Do seminární výuky vyučující na více než polovině gymnázií začleňují besedu
s pamětníkem doby. Součástí seminární výuky je na většině gymnázií také samostatná
práce žáků ve formě prezentací a následné vyhodnocení formou řízené diskuze. Použití
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výukových pomůcek potvrdilo skutečnosti zjištěné při vyhodnocení užívání výukových
metod a organizačních forem výuky. Největší důraz ve výuce klade většina vyučujících
na nezákonnost systému a vykonstruované politické procesy. Pouze patnáct vyučujících
uvedlo, že největší důraz klade na násilnou kolektivizaci zemědělství, změny
v hospodářství a ekonomice. Není náhodou, že uvedenou skutečnost sdělují zejména
vyučující z moravských krajů, kde bylo obyvatelstvo násilnou kolektivizací nejvíce
poznamenáno. Ve zpracovaných dotaznících naprostá většina vyučujících upozorňuje
na skutečnost, že se snaží vyučovat stalinismus komplexně, tzn. postihnout všechny
prvky

a rysy

totalitního

komunistického

režimu.

Vyhodnocené

informace

z dotazníkového šetření předkládají obraz kvalitní a odborné výuky s dostatečnou
časovou dotací za použití moderních výukových metod, pomůcek a materiálů.
Vzhledem k nutnosti ověření údajů získaných dotazníkovým šetřením na
středních školách a gymnáziích v celé České republice jsem osobně navštívil šest
gymnázií v Plzeňském kraji, pět gymnázií v Praze, pět gymnázií v Karlovarském kraji a
po dvou gymnáziích v kraji Ústeckém, Středočeském a Jihočeském. Po zpracování
informací z dotazníků jsem se rozhodl pro osobní návštěvu vyučujících předmětů ZSV
a dějepis pouze na gymnáziích, jelikož ze získaných informací jasně vyplynula
skutečnost, že střední odborné školy kladnou důraz především na výuku předmětů
svého zaměření a budoucí profilaci studentů. Považoval jsem za důležité hovořit
s vyučujícími předmětu dějepis i ZSV, vzhledem k mezioborovému přesahu učiva.
Kromě Sportovního gymnázia v Plzni, kde probíhá výuka sledovaného období naprosto
nedostačujícím a nevhodným způsobem, se na všech navštívených gymnáziích
potvrdily údaje a skutečnosti získané dotazníkovým šetřením. Na gymnáziích je
prováděna kvalitní a odborná výuka, vyučující používají kombinaci výukových metod
a organizačních forem výuky. Při výuce využívají moderních výukových pomůcek
a materiálů, dostatečná je i časová dotace výuky sledovaného období. Gymnázia
pořádají besedy s pamětníky doby a organizují výlet do Památníku totality s cílem co
nejvíce přiblížit studentům období nesvobody. Z osobní návštěvy na gymnáziích
v uvedených krajích České republiky mám velmi dobrý dojem. Zřetelný je zájem
vyučujících o výuku sledovaného období i podpora vedení gymnázií. Vyučující jsou
ochotni přizpůsobit časovou dotaci předmětů podle zájmu studentů a zajistit kvalitní
výukové materiály. Osobní návštěva gymnázií v pěti krajích České republiky a Praze
potvrdila výsledky dotazníkového šetření. Vyučující kladou důraz především na

95
nezákonnost systému a vykonstruované politické procesy, ale vysvětlují a vyučují
i další fenomény stalinismu.
Z důvodu ověření informací získaných dotazníkovým šetřením a osobními
rozhovory jsem požádal ředitele vybraných gymnázií o možnost vedení praktické
výuky. Praktická výuka mi byla umožněna na třech gymnáziích v Plzeňském kraji a pěti
gymnáziích v Praze. V Plzeňském kraji se jednalo o výuku na Gymnáziu Mikulášské
náměstí, Církevním gymnáziu a Gymnáziu Plasy. V Praze jsem prováděl praktickou
výuku na gymnáziu Jaroslava Seiferta, Trojském gymnáziu, Gymnáziu a přírodní škole
o.p.s., Gymnáziu Jana Nerudy a Arcibiskupském gymnáziu.

Ve většině případů

studenti prokázali velmi dobré znalosti, dokázali reagovat na položené otázky za použití
relevantních odborných pojmů. Evidentní byl zájem studentů o sledované období.
Výukou studentů bylo prokázáno tvrzení vyučujících o komplexní výuce sledovaného
období a z odpovědí studentů jasně vyplynul největší zájem o zinscenované politické
procesy. Potvrzen byl také přínos besedy s pamětníkem doby i návštěva památníku
totality. Praktická výuka prokázala dobrou úroveň výuky na uvedených gymnáziích
a potvrdila informace získané dotazníkovým šetřením i osobním rozhovorem o kvalitní
a odborné výuce stalinismu a Československa v období stalinismu v současném
gymnaziálním vzdělávání.
Vzhledem ke skutečnosti, že současné gymnaziální vzdělávání je realizováno na
gymnáziích veřejných, soukromých a církevních, věnoval jsem sedmou část rigorózní
práce prezentaci získaných informací o výuce stalinismu a stalinismu v Československu
ze všech výše uvedených typů gymnázií. Po vyhodnocení zpracovaných údajů, které
jsem získal dotazníkovým šetřením, osobním rozhovorem a vlastní výukou studentů, lze
konstatovat, že nebylo shledáno žádných podstatných rozdílů. Časová dotace výuky
stalinismu a Československa v období stalinismu v předmětech ZSV a Dějepis
koresponduje se zjištěným celostátním průměrem. Rozdíly v časové dotaci mezi
gymnázii veřejnými, církevními a soukromými činí pouze setiny procent. Problematika
stalinismu se na všech typech gymnázií vyučuje také na specializovaných seminářích
obou uvedených předmětů. Rozdíl není ani v použití výukových metod a organizačních
forem výuky. Systému výuky a vyučovací strategii odpovídá použití výukových
pomůcek a materiálů. Po vyhodnocení odpovědí, na který fenomén stalinismu kladou
vyučující největší důraz, je možné konstatovat, že většina vyučujících na všech typech
gymnázií klade důraz na nezákonnost systému a politické procesy. Pouze teritoriálně,
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v krajích, kde byli lidé násilnou kolektivizací nejvíce poznamenáni, je kladen důraz
ve výuce na násilnou kolektivizaci zemědělství a změny v hospodářství a ekonomice.
Rozdíl mezi jednotlivými typy gymnázií je ve výkladu vykonstruovaných politických
procesů. Gymnázia veřejná a soukromá se zaměřují ve výuce zejména na proces
s Miladou Horákovou a Heliodorem Píkou, gymnázia církevní na politické procesy
s představiteli církve. Vyučujících na všech typech gymnázií upozorňují na skutečnost,
že vyučují stalinismu a Československo v období stalinismu komplexně, tzn. vysvětlení
všech aspektů, prvků a rysů, včetně mezinárodního kontextu. Výsledky dotazníkového
šetření korespondovaly s informacemi, které jsem získal osobním rozhovorem i vlastní
výukou studentů. Lze konstatovat velký zájem studentů o výuku sledovaného období,
odpovídající znalosti i zájem vyučujících na všech uvedených typech gymnázií. Ve
výhodě jsou vyučující a studenti na soukromých gymnáziích, kde jsou ve většině
případů třídy s menším počtem studentů, než na gymnáziích veřejných a církevních. Dle
mého zjištění dostávají studenti na všech typech gymnázií dostatečné množství
relevantních informací o sledovaném období s použitím moderních výukových
pomůcek a materiálů. Rozhodujícím aspektem výuky je osoba vyučujícího a důležitá je
rovněž podpora vedení školy.
Osmou část rigorózní práce jsem věnoval názorům na výuku období stalinismu
v Československu odborníků z Ústavu pro studium totalitních režimů. Výukou období
stalinismu v Československu se zabývají badatelé z Ústavu pro studium totalitních
režimů, především odborníci ze skupiny vzdělávání, která je zejména zaměřena na
spolupráci se školami. Poskytuje metodickou podporu učitelům, připravuje materiály i
metodické náměty a nabízí školám edice pramenů, které vypovídají o totalitní minulosti.
Skupina vzdělávání také organizuje odborné semináře a přednášky na školách. V
budově Ústavu pro studium totalitních režimů se pravidelně konají kurzy pro učitele,
které tyto metodické podněty zprostředkují širší pedagogické veřejnosti a nabízí
učitelům konkrétní didaktické postupy pro výuku moderních dějin. Skupina
spolupracuje s řadou dalších institucí (MŠMT, ČT atd.). V rigorózní práci prezentuji
výsledky výzkumu zaměřeného na získání přehledu o stavu výuky dějin naší země po
roce 1945, který Ústav pro studium totalitních režimů zadal v roce 2012 agentuře
Factum Invenio s.r.o. Výstupy výzkumu i stanovisko vedoucího Skupiny vzdělávání
Ústavu pro studium totalitních režimů korespondují s výsledky, ke kterým jsem dospěl
při zpracování rigorózní práce.
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Považoval jsem za podstatné předložit ve své rigorózní práci pohled na výuku
stalinismu a období stalinismu v Československu očima politických vězňů, kteří
besedují na uvedené téma se studenty. Političtí vězni potvrzují výsledky provedeného
výzkumu o výuce sledovaného období. Celkovou úroveň výuky období stalinismu
hodnotí jako velmi dobrou, velký je i zájem studentů, rozhodující pro výuku
sledovaných období je rozhodně osoba vyučujícího, který dokáže pravdivě a zajímavým
způsobem vysvětlit studentům jedno z nejhorších období našich dějin. Vědomosti
studentů jsou dobré zejména o zinscenovaných politických procesech, nucené
kolektivizaci zemědělství, odboji a židovské otázce. Osobnost vyučujícího považuje za
rozhodující také místopředseda Konfederace politických vězňů České republiky.
Dle zjištěných údajů je možné konstatovat, že z gymnázií budou vycházet
studenti, kteří mají ucelený přehled a dobrou úroveň znalostí o jednom z nejhorších
období našich dějin.
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12 SUMMARY
1950s may be classified as one of the worst periods in Czechoslovakia’s history.
The totalitarian communist regime in the period between 1948 and 1953 is called the
Stalinism. The primary objective hereof was to evaluate teaching about the Stalinism
period in Czechoslovakia in secondary schools, in particular, to assess the scope of
correctness and completeness of the related curriculum and teaching methods. The
secondary objective hereof was to introduce and describe the Stalinism as a typical
example of totalitarianism and to define crucial elements of this non-democratic form of
government using the example of Czechoslovakia from 1948 to 1953. The thesis
proceeds from the theoretical part via a case study to the practical part. The first part
classifies totalitarianism, defines its historical outset and determines its main features.
The second chapter describes and explains the Stalinism, which is a typical example of
totalitarianism having functioned in practice in the Soviet Union from where it spread to
the majority of the Communist countries, including Czechoslovakia. The third chapter
explains the practical application of the Stalinism elements and methods used to control
a society according to the Soviet model using the example of Czechoslovakia from 1948
to 1953. The practical part hereof focuses on presentation of the Stalinism period in
Czechoslovakia in textbooks for grammar and secondary schools. The correctness and
scope of the relevant curriculum and importance of historical and politological concepts
in the textbooks designated for teaching basic social science and history are assessed
therein. The final part hereof evaluates teaching about the Stalinism period in practice.
Based on the questionnaire survey and interviews, the teaching currently applied, use of
teaching methods and organizational forms of teaching, time subvention and main
teaching topics are compared. Students knowledge of and their interest in the Stalinism
in Czechoslovakia was verified by practical teaching on selected grammar school in
Czech Republic. This work also contains evaluation and comparison of education on the
public, private and church grammar schools. Thesis contains evaluation of education
from the perspective of experts from Institute of Research of Totalitarian Regimes and
the opinions of political prisoners regarding the education in monitored period.

