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Při příležitosti setkání účastníků sekce Moderní a soudobé dějiny v odborné a mediální 

interpretaci stojí za to zamyslet se, jak pokročil výzkum významné oblasti našich soudobých 

dějin – fungování nedemokratického režimu v Československu před rokem 1989. V roce 2002 

publikoval Milan Otáhal práci, v níž se zabývá stavem historiografického bádání na téma 

„normalizace“ v letech 1969-1989. Otáhal zde hovoří o „bílých místech“, zejména 

v souvislosti s poznáním problematiky Komunistické strany Československa.
2
 Nutno říci, že 

devět let od vydání této knihy se situace k lepšímu výrazně neposunula.
3
 Se stavem bádání 

historiografickým navíc souvisí stav bádání v rámci politické vědy a dalších 

společenskovědních oborů, které se tímto historickým tématem teoreticky zabývají. Tím 

v žádném případě není řečeno, že výsledky jednoho oboru předurčují výsledky druhého. Práce 

s primárními zdroji by jistě měla předcházet dalším analýzám, zároveň je ale nutné 

podotknout, že mnohé výstupy, jež jsou postaveny na neselektovaných dokumentech, mají 

obvykle pramalou explanační hodnotu, jsou-li vydávány odtrženě od kontextu dalších 

badatelských záměrů.  

V prostředí české politické vědy docházelo k různým diskusím (jež mají mnozí za 

uzavřené) o typologizaci režimu, což má, domnívám se, až sekundární význam, bavíme-li se o 

teoretické práci. Mnoho úsilí je také stále věnováno hledání domněle chybějícího termínu 

k označení diskutovaného období. Avšak to podstatné, tzn. práce s teoriemi a jejich používání 

zatím neprobíhá. Vzhledem k výše uvedenému bych se přimlouval za to, aby oba přístupy – 

tedy výzkum v archivu a práce teoretická probíhaly ruku v ruce, nikoliv separovaně. Co je 

cílem mého příspěvku? Rád bych diskutoval úlohu teorie ve výzkumu soudobých dějin. 

Zvláště bych chtěl stručně připomenout v našem prostředí jaksi pozapomenutou akademickou 

debatu a představil jeden z méně známých přístupů.  

 Společenskovědní teorií zde myslíme soubor vzájemně souvisejících generalizací, 

obsahující koncepty. Hlavní funkcí teorie je vysvětlení fenoménu, další, avšak velmi 
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důležitou funkcí je užití teorie k uspořádání či systematizování dosavadních poznatků a 

znalostí.
4
 Jelikož prostá deskripce není nikdy vyčerpávající, mělo by existovat kritérium pro 

výběr mezi mnoha fakty.
5
 V dobové diskusi o teorii a metodologii zdůraznil politolog a 

historik Archie Brown, potřebu rozlišovat při studiu (tehdejší sovětské politiky) vzájemně 

související přístupy, které lze chápat jako způsob pohledu na zkoumaný případ a organizování 

dat (v tehdejší době se nejčastěji diskutovala systémová teorie, viz dále); modely a ideální 

typy jako prostředky k interpretaci; techniky analýzy; a v neposlední řadě oblasti zájmu 

studia.
6
  

 Praktickou ukázkou, jakým způsobem teorie předurčuje směry bádání a výběr témat 

v našem prostředí, je opětovná renesance „teorie“ totalitarismu nejen v publicistické oblasti, 

ale též v akademické sféře, kde si udržuje velmi dominantní pozici. Přitom není zcela jasné, 

existuje-li něco, jako právě teorie totalitarismu ve výše uvedeném smyslu. Podle Alfreda 

Meyera by se všichni, kdož tento (v rámci politické vědy pravděpodobně nejproblematičtější) 

pojem používají, nejspíše shodli na velmi široké a vágní definici. Dodává však, že pojmy, 

které jsou příliš vágní, se stávají nepoužitelnými.
7
 Dodnes nejvlivnějším politologickým 

konceptem totalitarismu je pravděpodobně známé pojetí Carla. J. Friedricha a jeho pozdější 

modifikace.
8
 Ačkoliv Friedrich (a Brzezinski) svoje pojetí totalitarismu považují za model a 

teorii, mnoho badatelů s tím nesouhlasí. Frederic J. Fleron se snaží ukázat, že se jedná pouze 

o definující charakteristiky totalitarismu,
9
 další autoři (J. Wiatr, A. Przeworski) přesvědčivě 

ukazují, že takto nadefinovaný totalitarismus není modelem, nýbrž ideálním typem.
10

 Ať již je 

dané pojetí totalitarismu čímkoliv, rozhodující je, že se jeho užitím významným způsobem 

předurčuje oblast zájmu badatele. Zřetelně je to vidět na podobě zákona č. 181/2007 Sb., 

který dokonce jistou koncepci totalitarismu „uzákoňuje“. Užitím konceptů totalitarismu se 

tedy zaměřujeme na určitou výseč historické „reality“. Jednou z otázek tohoto příspěvku je, 

co dalšího můžeme ještě říci o minulém režimu, kromě toho, že byl nedemokratický a 

represivní? 
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 V následující části textu bych rád stručně připomněl debatu, která se odehrávala na 

půdě západní vědy od počátku šedesátých let minulého století. Výstupy vzešlé z této debaty 

zůstaly v našem prostředí nepovšimnuty, zatímco teorie totalitarismu stále přetrvává. Zmíněná 

debata reagovala jednak na změny v SSSR po smrti Stalina, které teorie totalitarismu nebyla 

s to uspokojivě vysvětlit. Dále se jednalo o silný vliv behavioralismu v politické vědě, který 

mimo jiné odmítal koncentraci na výzkum legálních institucí. V neposlední řadě se tato 

debata týkala samotné institucionální základny výzkumu. Kanadský politolog H. Gordon 

Skilling po celou dobu své aktivní akademické kariéry usiloval o to, aby se zkoumání 

východního bloku odpoutalo od úzkých limitů „sovětologie“. Jeden z posledních článků, který 

o tomto tématu v roce 1979 publikoval, nese název „Od sovětských studií ke komparativní 

politologii: Nedokončená revoluce“.
11

 V podtitulu článku naznačuje, že se doposud ne zcela 

podařil naplnit požadavek, který vyložil dvacet let předtím, na přednášce Americké 

politologické společnosti v září roku 1959. Přednáška, jejíž obsah vyšel o rok později v The 

Journal of Politics,
12

 znamenala významný přelom v politické vědě. Autor odmítl koncentraci 

politologického bádání pouze na západní demokracie a vyložil tezi, podle které do oblasti 

zájmu politologie musí patřit všechny země a všechna historická období. Separace bádání o 

sovětských režimech a zakládání specializovaných pracovišť bylo v padesátých letech 

podpořeno tezí o unikátnosti „totalitních režimů“. V tomto kontextu mnozí z nás jistě vidí 

určitou analogii týkající se našeho prostředí, přičemž argument „unikátnosti“ hraje opět 

ústřední roli. 

V první polovině šedesátých let se H. G. Skilling, zakladatel subdisciplíny 

comparative Communist systems, odhodlal srovnat sovětský a americký režim. Učinil tak při 

přednášce na Charltonské univerzitě a o rok později na Yaleské univerzitě, na které byl tehdy 

mezi pouhými sedmi posluchači přítomen též Karl Deutsch, který vystoupení označil za 

historický okamžik, kdy se komparativní politologie poprvé setkala se sovětologií.
13

 Z 

obsahu přednášky vznikl článek,
14

 který se zabývá především otázkou, proč doposud nebylo 

možné podobné srovnání provést. Autor článku jednak cituje pohled G. Almonda, podle 

něhož tlak amerického intelektuálního prostředí zabrzdil volnou a imaginativní spekulaci a 

posílil dichotomický postoj k sovětskému systému. Druhým důvodem byla dobová supremace 
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teorie totalitarismu, díky které někteří badatelé nebyli schopni předvídat minimalizaci 

unikátnosti sovětského režimu po smrti Stalina a diferenciaci mezi zeměmi východního bloku.  

Ačkoliv je „pluralismus“ v bádání o nedemokratických režimech spojen zejména se 

jménem amerického politologa J. F. Hougha, pokusím se stručně představit hlavní teze, vzešlé 

právě z konfrontace proponentů totalitarismu se zastánci alternativních přístupů, které 

pracovně nazývám „pluralismus“. Jak bylo nastíněno, spor probíhal zejména o metodologii a 

o otázku, lze-li aplikovat koncepty západní vědy na případ komunistických režimů. 

Jak prohlásili Meyer a Skilling, problém totalitarismu nespočívá primárně v tom, co 

říká, ale v tom, co neříká.  Až do počátku šedesátých let se totiž jen málokdo seriózně zabýval 

vstupní stranou nedemokratických režimů, teorie totalitarismu se věnovala pouze „výstupům 

z černé skříňky“.
15

 Na vstupní stranu se jako jeden z prvních zaměřil právě Skilling. Jeho idea, 

podle které zájmové skupiny mohou hrát signifikantní roli v komunistické politice, dosud 

nebyla vážně ani západní politologií, ani sovětskými „legal specialists“. Zde však musím 

zmínit raného Mlynáře, který již v roce 1964 hovořil o existenci nátlakových skupin jako 

zásadních aktérech v tehdejší československé politice.
16

 Koncept totalitarismu ale předem 

zamezil možnost připustit, že by zájmové skupiny mohly ovlivňovat vládnoucí komunistickou 

stranu. Skilling jako příklad cituje ze známého díla Brzezinského a Friedricha, podle kterých 

„totalitní systém“ absorbuje či ničí všechny sociální skupiny, jež by mohly bránit v kompletní 

kontrole společnosti.
17

 Problematice zájmových skupin se Skilling dlouhodobě věnoval, 

v revidovaném článku z roku 1983
18

 (a samozřejmě ve starších výstupech) vytvořil na základě 

studia činnosti zájmových skupin svojí typologii autoritářských režimů, která se stala 

základem pro respektovaný Linzův koncept post-totalitárního režimu.
19 

Jiní autoři si všímali nevyhnutelného rozvoje „pluralitních trendů“ v komunistických 

politických systémech. Například Merle Fainsod poukazoval na vliv expertů z různých oblastí 

na činnost funkcionářů vládnoucí strany. Strana se tak stávala arénou, ve které byly 
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usmiřovány soupeřící zájmy.
20

 Ostatně, Merle Fainsod byl jeden z prvních, (užívajíc pojmu 

totalitarismus) který proslul v kontextu doby odvážným tvrzením, že za monolitní fasádou 

stalinského totalitarismu existují plurální tlaky profesních a byrokratických zájmů.
21

  

Užší pojetí představila tzv. konfliktní škola, která oproti skupinovému přístupu 

akcentovala jiný druh politického konfliktu. Vycházela z myšlenky Almonda a Colemana, 

podle nichž se artikulace a agregace zájmů (jež je vlastní všem systémům) odehrává uvnitř 

„totalitní strany“.
22

 Politický proces je pojímán jako konflikt mezi frakcemi postavenými na 

personálních vazbách na důležité členy vedení strany.
23

 V tomto kontextu lze uvést názor 

Franclina Griffithse, jenž obhajuje myšlenku, aby se badatelé zaměřili na výzkum proudů 

(tendencies) namísto skupin. Proud definoval jako vzorec artikulace spojený s neurčitou 

koalicí aktérů operujících na různých stupních politické struktury. 

Vlivným přístupem je také tzv. Institucionální pluralismus, jehož hlavním proponen-

tem je americký politolog Jerry F. Hough. Tento badatel se snažil v době, kdy o systémech 

sovětského typu nebylo velké množství relevantních pramenů, zaměřit na způsob nastolování 

agendy, získávání podpory návrhů a jejich přijímání, což je problematika, kterou model totali-

tarismu nebyl s to uchopit. Hough odmítal užívat při zkoumání distribuce moci v SSSR jiná 

kritéria, než se užívají pro studium západních systémů. Zároveň ale uznal, že pluralismus 

existující v SSSR je podstatně jiný, než na západě. Před slovo „pluralismus“ vložil důležité 

modifikující adjektivum „institucionální“. Tím implikuje fakt, že legitimní politický proces se 

koná uvnitř institucionálního rámce.
24

 Proto se též můžeme setkat s pojmem byrokratický mo-

del, který souvisí s prostorem, kde se v sovětských systémech odehrává politický konflikt. 

Přístup nepředpokládá, že společnost a byrokracie jsou inertní, ideje a moc proudí skrz admi-

nistrativní hierarchii obousměrně, tedy i zezdola. Podle R. Danielse není v žádné moderní 

byrokratické organizaci možné fungování pouze shora, všechny možné vlivy – informace, 

rady, doporučení, atd. musí proudit též směrem vzhůru.
25

  

Houghův institucionální pluralismus je zamýšlen jako pozice mezi klasickým plura-

lismem a řízenou společností. Autor však přiznává, že se jedná o ideální typ, o abstrakci, sou-
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bor idejí a konceptů. Připouští, že nepasuje zcela přesně na realitu tehdejšího SSSR, ale je 

přesvědčen, že k němu směřuje.
26

 Tento přístup byl z mnoha stran napadán a kritizován, avšak 

zejména kvůli užití pojmu „pluralismus“.  

 

Budeme-li brát v úvahu principy představených přístupů, výrazně se nám mění, 

v porovnání s koncepty totalitarismu, pohled na fungování (a hlavně na studium) 

nedemokratických režimů. Užití jednotlivých konceptualizací, ačkoliv vznikaly před čtyřiceti 

či padesáti lety, může být pro dnešní výzkumné aktivity velmi přínosné. Skillingem založená 

subdisciplína „comparative Communist systems“ dnes může mít v pozměněných podmínkách 

pokračování, v němž se setká obor soudobé dějiny a politická věda. Úkolem takové 

spolupráce bude mimo jiné srovnání jednotlivých režimů, vysvětlení jejich fungování a 

proměn, v čemž teorie totalitarismu selhává.  
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