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ABSTRAKT:
Předkládaný příspěvek se zaměřuje na možnosti uplatnění konceptu  
totalitarismu při analýze reálně existujících politických režimů.  
Navrhuje postup zohledňující kombinaci tři analytických úrovní  
(ideologie daného režimu, jeho záměry a realita jeho fungování)  
a přítomnosti, ať již reálné nebo potenciální, určitých charakteristických  
rysů či znaků obecně považovaných za atributy totalitárních politických  
systémů, na jejímž základě je možné konkrétní režimy charakterizovat  
jako totalitární či nikoli, přičemž důraz klade na roviny záměrů  
a reality. V závěru se soustředí na případovou studii Československa  
v letech 1963–1967, na kterou aplikuje výše nastíněnou metodu  
a dospívá k závěru, že se – navzdory jeho slábnutí – jednalo stále ještě  
o totalitární režim.

ABSTRACT: 
The present paper focuses on the possibilities of applying the concept of 
totalitarianism in the analysis of real-life political regimes. It proposes 
a process that takes into account the combination of three analytical levels 
(the ideology of the regime, its intentions and the reality of its functioning) 
and the presence, whether real or potential, of certain characteristics 
or features generally considered to be attributes of totalitarian political 
systems, on the basis of which it is possible to characterize particular 
regimes as totalitarian or not, with the emphasis on the analytical levels of 
regime intentions and reality of its functioning. Finally, this paper focuses 
on the case study of Czechoslovakia in the years 1963–1967, to which it 
applies the method outlined above and concludes that, despite its fading, 
the regime was still a totalitarian one.

ÚVODEM
Předkládaný příspěvek se zabývá problematikou apliko-
vatelnosti teorie totalitarismu při analýze konkrétních 
politických režimů. Téma totalitarismu je v českém od-
borném prostředí známé a poměrně reflektované.1 Vět-
šina studií se však soustředí na dva okruhy problémů. 
První z nich představují studie věnované jednotlivým 
teoriím (či kritice) totalitarismu, případně přinášejí-
cí přehled dílčího výběru těchto teorií.2 Druhou skupi-
nu studií o totalitarismu tvoří díla zaměřená na analýzu 
jednoho (obvykle československého) režimu v určitém 
období. Autoři těchto studií termín totalitarismus ob-
vykle používají, většinou však jako normativní pojme-
nování (podle jedné či více vybraných teorií), aniž by jej 
výrazněji teoreticky ukotvili a hlouběji komparovali re-
álný režim s teoretickým modelem. Z hlediska historic-
kého poznání je výklad a analýza skutečného fungování 
režimu samozřejmě důležitější než teoretické názvo-
sloví. Protože však termín totalitarismus tvoří nedílnou 

součást vyrovnávání se české společnosti se svou vlast-
ní minulostí a je často zideologických důvodů nekritic-
ky používán (či stejně tak nekriticky odmítán)3, považu-
jí autoři za užitečné pokusit se nastínit možnosti jeho 
využití při analýze konkrétních režimů. Právě to je cí-
lem předkládané studie. Jejím cílem tedy v žádném pří-
padě není vytváření nové, vlastní teorie totalitarismu, 
nýbrž metodologická analýza možnosti využití libovol-
ně definovaného totalitarismu (či libovolně vybrané te-
orie) při analýze konkrétního režimu v konkrétním čase 
(což může být obojí opět libovolně vymezeno – teore-
ticky by mohl být takto zkoumán např. režim Velké  
Británie v polovině 19. století, ačkoli je odpověď v tom-
to případě samozřejmě předem jasná a výzkum by po-
strádal smysl). 

Je samozřejmé, že jakákoli teorie totalitarismu posta-
vená na „katalogovém pojetí“ typických rysů (viz dále), 
musí být vždy ze své podstaty statická a nedokáže tedy 
reflektovat vnitřní dynamiku samotného režimu. To 

1 První rozsáhlejší odborná studie věnovaná 
tomuto tématu se objevila již v roce 1993 
z pera historika Františka Svátka. Cenná byla 
ve své době nejen tím, že přinášela přehled 
děl hlavních zahraničních autorů věnujících 
se fenoménu totalitarismu, ale i tím, že 
tyto koncepce porovnávala s fungováním 
československého režimu. Viz (Svátek 1993).

2 Tato činnost je samozřejmě potřebná, 
zejména proto, že většina originálních textů, 
včetně největších klasiků (např. Friedrich či 
Linz) v české jazykové mutaci dosud nevyšla. 
Z těchto studií či přehledů viz např. Budil – 
Zíková 2005–2014 či Existoval v českých 
dějinách totalitarismus 2009.

3 Za všechny příklady uveďme zákon č. 
181/2007 Sb. (o Ústavu pro studium tota-
litních režimů), v němž tento klíčový pojem, 
mající za úkol tvořit náplň činnosti významné 
instituce, není definován vůbec (zákon pouze 
taxativně vymezuje zkoumané období).
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platí o to více při její aplikaci na konkrétní režim v urči-
tém období. K důslednému postižení této vnitřní dyna-
miky by bylo nutno rozdělit zkoumaná období na co nej-
více co nejkratších časových úseků. Rovněž by bylo třeba 
operovat s definičními znaky komparativně pro více so-
ciologických kategorií společnosti (např. politika, tisk, 
kultura, „občanský život“, sport atd.) a rovněž na více ho-
rizontálních úrovních, a to minimálně na makro- (celo-
státní/celospolečenská), mezzo- (regionální, např. okres-
ní či krajská) a mikroúrovni (obce, podniky, organizace 
atd.). V takovém případě se však model totalitarismu stá-
vá prakticky nepoužitelným a neaplikovatelným, přede-
vším však přestává být modelem, který je ze své definice 
vždy reduktivní a simplifikující, přesto však podle názoru 
autorů právě jako model použitelný.

Obsahově se studie člení do tří částí. První z nich se 
zabývá několika „klasickými“ teoriemi totalitarismu, 
z nichž shrnuje klíčové prvky. Druhá část je věnována ná-
vrhu metody praktického použití teorie totalitarismu 
a část poslední nastiňuje coby příklad použití zmíněné 
metody na analýzu komunistického Československa v le-
tech 1964–1967.

TEORIE TOTALITARISMU
Teorie totalitarismu tvoří předmět zkoumání politické 
vědy již téměř 100 let. Jedná se o široce debatovaný kon-
cept nejen v politologii, nýbrž také v historii, sociologii, 
právu a dalších společenskovědních disciplínách. Totali-
tarismus je většinou „klasiků“ oboru vnímán ve dvou zá-
kladních rovinách. První z nich jej pojímá jakožto ideální 
typ, tedy vzorový model, jemuž reálně existující režimy 
nemohou nikdy plně odpovídat (a v tomto smyslu tedy 
totalitarismus ve skutečnosti neexistuje a nikdy neexisto-
val).4 Druhá koncepce se soustředí na vnímání totalitari-
smu jako „způsobu vykonávání politické moci, tedy typu 
politického režimu“ (Balík – Kubát 2012: 41).5 V takovém 
případě lze posuzovat jednotlivé reálně existující nede-
mokratické režimy a podle zvolených kritérií je definovat 
jako totalitární či netotalitární (např. autoritativní).

Z klasiků teorie totalitarismu je obvykle uváděno 
několik jmen. Prvním z nich je Hannah Arendtová (první 
vydání Origins of Totalitarianism vyšlo v roce 1951). Na 
rozdíl od Friedricha a řady dalších (viz dále) přistupuje 
k totalitarismu normativně, nevytváří tedy „výčtovou“ 
teorii. Přesto je možné z jejího díla (Arendtová 2013), 
a v českém prostředí velmi podobně i z díla Rio Preis- 
nera (1979), excerpovat některé typické znaky, které 
se ostatně do značné míry kryjí se znaky definovanými 
„výčtovými“ teoriemi:
1. „Ideologie, která zasahuje všechny obyvatele ve všech 

oblastech jejich životů. Její postup je založen na sledu 
logických operací a v zásadě se již neopírá o zkušenost 
a realitu. Podmínkou její realizace je atomizovanost 
jednotlivců.

2. Teror sloužící ‚vyšším dějinným záměrům‘ a ‚záko-
nům‘ přírody či dějin. Tento teror je de facto plošný, 
často se neopírá ani o ‚nový‘ totalitární právní řád 
a stírá klasické kategorie vina a nevina. Všichni účast-
níci, tedy vyšetřovatelé, soudci, katové i oběti v něm 

hrají své předem určené role (přičemž nezřídka se 
z prvních třech stanou později ti poslední).

3. Totálnost režimu odrážející se ve snaze ‚zapojit‘ do 
sebe (a tím i kompromitovat) všechny obyvatele ve 
všech oblastech jejich života (eliminace soukromé 
a pokud možno i intimní sféry). Spojením a ‚zglajch-
šaltováním‘ všech atomizovaných jednotlivců se pak 
vytváří ‚nový lid‘.

4. Vytváření v předchozím bodě zmiňovaného ‚nového 
lidu‘, ‚nového světa‘ a ‚nového člověka‘ ze všech oby-
vatel, a to včetně nepřátel režimu (bez ohledu na to, 
zda jde o nepřátele reálné či zcela fiktivní).

5. Systémová neomylnost režimu a jeho vůdce (či vůdců), 
operujících se zmiňovanou ideologií“.6

Dalšími z „klasiků“ teorií totalitarismu jsou Carl 
Joachim Friedrich (první verze jeho Totalitäre Diktatur 
vyšla v roce 1957), ke kterému se později do autorské 
dvojice přidal Zbigniew Kazimierz Brzezinski. Jsou auto-
ry „klasické“ teorie, která za totalitární považuje režim, 
splňující tyto znaky:
1. Propracovaná všezahrnující a všeobsahující oficiální 

ideologie s chiliastickým nárokem, které se mají při-
způsobit, alespoň pasivně, všichni členové společnosti;

2. Jedna masová strana, většinou vedená jediným 
člověkem, s avantgardním posláním ve vztahu k dané 
ideologii, s hierarchickou a oligarchickou organizací, 
která je buď nadřízena vládní byrokracii, nebo je s ní 
zcela propojena;

3. Systém teroru, ať fyzického či psychického, vykoná-
vaný prostřednictvím stranické kontroly nebo tajné 
policie, který podporuje stranické vůdce a zároveň na 
ně dohlíží, a který je zaměřený nejen na zjevné nepřá-
tele režimu, ale rovněž na konkrétní třídy či skupiny 
ve společnosti; přičemž tento teror významně využívá 
moderní vědecké poznatky, zejména z oblasti sociální 
psychologie;

4. Technologicky podmíněný monopol kontroly pro-
středků masové komunikace v rukou strany nebo jí 
kontrolované vlády či byrokracie;

5. Podobně technologicky podmíněný monopol kontroly 
prostředků ozbrojeného boje v rukou strany nebo jí 
kontrolované vlády či byrokracie;

6. Centrální kontrola a zaměření či směřování hospodář-
ství prostřednictvím byrokratického řízení (Friedrich –  
Brzezinski 1965: 22; Říchová 2006: 228–229; Balík – 
Kubát 2012: 43).

Dalším z významných teoretiků totalitarismu byl 
francouzský sociolog a politolog Raymond Aron (jehož 
Demokratie et Totalitarisme vyšla v roce 1965). Podle něj 
je totalitární režim ten, v němž:
1. Jedna politická strana má monopol na politickou 

činnost;
2. Stranická ideologie této strany má absolutní autoritu, 

která se stává oficiální státní pravdou;
3. K šíření této ideologie či státní pravdy si stát vyhra-

zuje monopol prostředků násilí a komunikačních 
prostředků;

4 Typicky srovnej (Sartori 1993: 202). 
5 Další analýzy pojmu totalitarismus 

se soustředí okolo jeho modernity či 
historicity. Historicistické pojetí vychází 
z toho, že určité sklony lidské povahy a 
společnosti, které jsou předpokladem 
možnosti vzniku totalitarismu, jsou 
imanentní lidské přirozenosti a byly 
přítomny vždy. Tito autoři dochází k 
názorům, že vlastně již třeba Platónova 
ústava je vylíčením teoretického 
totalitárního režimu (Platon píše své 
dílo jako vzor, ideál, obraz a je si sám 
vědom toho, že je reálně neuskutečni-
telné). Naproti tomu modernisté tvrdí, 
že totalitarismus je plodem moderní, 
masové společnosti a je tudíž kvalita-
tivně odlišný od jakýchkoli dřívějších 
režimů, byť byly jakkoli nelidské a tvrdé. 
Autoři se sice osobně kloní k pojetí 
modernistickému, nepovažují však 
tuto dichotomii pro účely předkládané 
studie za podstatnou a proto ji dále 
nerozvádí. K pojetí totalitarismu jako 
moderního či historického jevu viz např. 
(Dobeš 2007; Balík – Holzer 2005: zejm. 
12–16; Balík – Kubát 2012: 27–29; 
Sartori 1993: 198–199). Pozoruhodnou 
úvahou k aplikaci pojmu totalitarismus 
na komunistické režimy je pak (Novák 
2013). 

6 (Kohoutek – Slavíček 2016: 285). 
K analýze přístupu Arendtové srv. také 
(Balík – Kubát 2012: 44; Voráček 2005; 
Machalík 2008).
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4. Většina profesních či ekonomických aktivit je podříze-
na státu a stávají se jeho součástí; protože stát je ne-
oddělitelný od ideologie, jsou tyto aktivity zabarveny 
oficiální pravdou;

5. Všechny chyby v profesní či ekonomické činnosti jsou 
tedy současně chybami ideologickými, z čehož plyne 
ideologizace a politizace těchto chyb a jako závěr 
policejní a ideologický teror (Aron 1993: 58).

Rovněž v německy mluvícím prostředí bylo (a je) téma 
totalitarismu poměrně široce reflektováno (tématem se 
zabývali autoři jako např. Peter Kielmansegg či Richard 
Löwenthal, kromě toho byl totalitarismus – resp. od-
mítnutí jeho koncepce ze strany Ernsta Nolteho – i na 
počátku pro německou historickou vědu zásadního sporu 
známého jako „Historikerstreit“). Uveďme jeden příklad 
za všechny. Richard Löwenthal (jehož text vyšel poprvé 
v Gegenwartskunde 15/3 v roce 1966) popisuje charakte-
ristické institucionální znaky totalitárního režimu takto:
1. Existuje jediná politická strana, která může vykonávat 

samostatnou politiku (existuje-li více stran, jsou této 
straně plně podřízeny, bez možnosti vlastní autonom-
ní politiky), v níž není možno vytvářet frakce (ty by 
mohly potenciálně přejímat roli samostatných stran). 
Monopol politického rozhodování a iniciativy drží 
pevně v rukou stranické špičky, jedná se tedy o vůd-
covský princip, v němž veškerá iniciativa přichází 
fakticky pouze shora. I když je v komunistických reži-
mech vedení formálně kolektivní, tendují automaticky 
k vytváření autority vůdce, který má rozhodující slovo 
v případě rozporů ohledně zásadních otázek.

2. Tato jediná politická strana má organizační monopol. 
Nemohou existovat žádné (ani jen částečně) nezá-
vislé společenské organizace, všechny jsou pouhými 
nástroji v rukou státu, resp. vládnoucí strany. Tato 
strana je plně kontroluje nejen proto, aby odhalila 
a odstranila potenciální zdroje opozice, ale zároveň 
proto, aby jejich prostřednictvím tvarovala (převycho-
vávala či přetvářela) obyvatele v zájmu státu i strany. 
Oproti autoritativním režimům zde není cílem klid 
a pořádek, nýbrž ambice na spoluúčast všech občanů, 
přeměnu společnosti a kontrolu všech jednotlivců ve 
všech oblastech života od narození až do smrti.

3. Informační monopol, v němž nejde pouze o cenzuru 
(tedy „o čem se nesmí psát“), nýbrž o snahu cíleně 
utvářet názory lidí (určuje se, „co se psát má“). Tento 
informační monopol se netýká jen tzv. masmédií, 
nýbrž i škol, literatury, umění apod.

4. Nepřítomnost zákonného omezení státního násilí 
(v souladu s Leninovou definicí diktatury). Monopol 
státního násilí není při sledování cílů vládnoucí strany 
vázán na žádné právní normy. Stát je vždy připraven 
a schopen uplatňovat teror. Nemusí jej však uplat-
ňovat v každém okamžiku a v každé oblasti, vždy má 
však tuto příležitost a možnost. Jinak řečeno, nejedná 
se o konstantní teror, nýbrž o institucionální možnost 
jeho libovolného použití.

5. Režim definuje skupiny obyvatelstva, které jsou 
určené k likvidaci (buď násilím, nebo převýchovou). 

Příslušnost k této skupině přitom není dána konkrét-
ními činy [je určena „objektivně“ na základě „vědec-
kého kritéria“, např. rasové či třídní příslušnosti – J.K. 
a J.S.].

6. Cíl režimu je místně a časově neomezený, ideologicky 
utopický. V důsledku toho vyžaduje nové uspořádání 
ve světovém měřítku. Protože je tento cíl nedosažitel-
ný, režim je nucen neustále opakovat další a další vlny 
teroru právě ve jménu tohoto cíle a vytváří fakticky 
situaci permanentní revoluce, která se přenáší i na 
mezinárodní úroveň [právě proto totalitární režimy 
směřují k celosvětové konfrontaci se svými nepřáteli – 
J.K. a J.S.] (Löwenthal 2009: 549–554).

Z novějších teorií je zřejmě nejznámějším autorem 
Juan José Linz. První verze jeho pojetí totalitarismu byla 
uveřejněna v Handbook of Political Science v roce 1975. 
Jeho nejznámnější text je však podstatně mladší a po-
chází z roku 2000. Reflektuje tedy jak vývoj posledních 
fází studené války, tak i novější poznatky ve výzkumu 
nedemokratických režimů. Zabývá se také dynamikou 
proměn totalitárních režimů na nedemokratické režimy 
jiného typu (čímž do velké míry reaguje na častou, do 
značné míry oprávněnou výtku, že teorie totalitarismu 
pracují pouze se statickým modelem nezachycujícím 
jeho vnitřní proměny). 

Totalitární režim definuje podle těchto znaků:
1. „Existuje monistické, ale nikoli [nezbytně – J.K. a J.S.] 

monolitické mocenské centrum. Jakýkoli existující 
pluralismus institucí či skupin odvozuje svou legitimi-
tu od tohoto centra, je převážně jím zprostředkován 
a je spíše politickým výtvorem [shora – J.K. a J.S.] než 
důsledkem dynamiky dřívější společnosti.“

2. „Existuje výlučná, autonomní a více či méně inte-
lektuálně propracovaná ideologie. S touto ideologií 
se vládnoucí skupina nebo jedinec [tedy vůdce – J.K. 
a J.S.] a jim sloužící strana identifikují, používají ji jako 
základnu své politiky nebo tuto politiku legitimizují 
pomocí její manipulace. Tato ideologie má své hranice, 
za nimiž se nalézá ‚heterodoxie‘, která nezůstává bez 
sankcí. Tato ideologie přesahuje partikulární program 
či definici hranic legitimní politické činnosti, aby po-
skytla nejvyšší smysl [tomu, co se děje či má dít – J.K. 
a J.S.], dějinný cíl a interpretaci společenské reality.“

3. „Prostřednictvím jediné strany a mnoha monopolních 
sekundárních [od této strany odvozených – J.K. a J.S.] 
skupin je směřována, povzbuzována, vyžadována a od-
měňována aktivní mobilizace občanů, stejně jako jejich 
účast na politických a kolektivních společenských úko-
lech. Pasivní poslušnost a apatie, únik do rolí podříze-
ných [v orig. „parochials“ – J.K. a J.S.] a podddaných, 
typické pro mnoho autoritativních režimů, jsou vládci 
shledávány nežádoucími.“ (Linz 2000: 70).

Jelikož analýza jednotlivých teorií nepředstavuje cíl 
této studie, odhlédněme nyní od jejich dílčích rozdílů 
a soustřeďme se na základní znaky, které jsou jim převáž-
ně společné, a podle nichž lze totalitarismus definovat.7 
Jsou jimi:

7 Výběr společných znaků je arbitrárním 
rozhodnutím autorů studie, kteří jej 
poté využívají ve třetí části (právě 
jako ukázku, jak lze na základě metody 
nastíněné ve druhé části analyzovat 
konkrétní režim v konkrétním čase pro-
střednictví vybrané teorie totalitarismu.
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1. Monopol moci soustředěný v rukou jediné politické 
strany, vedené více či méně jednoznačným vůdcem –  
i v případě kolektivního komunistického vedení je 
zjevné, kdo stát skutečně vede, s kým je ztotožňován 
(„Ulbrichtovská“ či „Honeckerovská“ NDR, „Kadárovo“ 
Maďarsko, „Husákovské“ Československo atd.). Tato 
strana ovládá stát a všechny společenské instituce;

2. Ideologie zahrnující všechny, všechno, ve všem a všu-
de, sloužící „dějinnému záměru“8;

3. Informační monopol soustředěný v rukou zmiňované 
strany;

4. Monopol prostředků fyzického násilí a donucení 
v rukou této strany bez možnosti nezávislé kontroly 
a obrany proti jejich zneužívání;

5. Ambice na „totálnost“, tedy aktivní zapojení pokud 
možno všech občanů;

6. Státně-stranický teror, který může, ale nemusí být 
realizován, možnosti, jehož uplatnění jsou si však 
všichni plně vědomi.

UPLATNITELNOST	TEORIÍ	TOTALITARISMU	PŘI	ANALÝZE	KONKRÉTNÍCH	
REŽIMŮ
Jak již bylo zmíněno v předchozí části, žádný konkrétní 
politický režim se nebude nikdy plně shodovat s totalita-
rismem jakožto ideálním typem politického systému. Do 
jisté míry to však platí i pro použití teorie totalitarismu 
při analýze konkrétních režimů. Uvedené znaky totiž ne-
lze podle názoru autorů v praxi pojímat jako celky, tedy 
pouze v dichotomii „ano – ne“, „splňuje – nesplňuje“, a je 
nutné je vnímat spíše jako ideální, cílové stavy, kterých 
reálně nelze plně dosáhnout. Jinak řečeno, „stoprocent-
ní“, „čistý“ a „dokonalý“ totalitární režim neexistuje, 
podobně jako v praxi neexistuje „stoprocentní“, „čistý“ 
a „dokonalý“ režim demokratický. Příčina je v zásadě 
banální – člověk jakožto ze své podstaty nedokonalý tvor. 
Jakmile jsou do jakéhokoli systému zapojeni lidé, obje-
vují se chyby a selhání a dokonalost je tudíž vyloučena. 
V tomto smyslu je „dokonalost“ vylíčena ad absurdum 
např. v Bradburyho povídce Přijdou vlahé deště (2010), 
kde stroje a přístroje pracují „stoprocentně“ a „dokona-
le“, bohužel ovšem již bez lidí, jimž měly sloužit.

Vědomí výše uvedené nedokonalosti by však nemělo 
vést k rezignaci na používání konceptu totalitarismu při 
posuzování reálně existujících či historicky existovavších 
politických režimů.9 V praxi lze podle názoru autorů ana-
lyzovat jednotlivé režimy a určovat míru jejich aproxima-
ce k definovaným znakům. Skutečnost, že stoprocentní 
shodu (v praxi absenci výjimek) nalézt nelze, neznamená, 
že režim nemůžeme považovat za totalitární (např. to, že 
v komunistickém Československu existovali výjimečně 
soukromí zemědělci, nevylučuje záměr režimu soukromé 
zemědělství zlikvidovat, podobně jako kupř. účelové vá-
lečné spojenectví nacistů s Japonskem nevylučuje ambici 
celosvětového uplatnění rasové teorie).

Klíčovou otázkou tak zůstává, jakým způsobem posu-
zovat shodu režimu s vybranými typologickými znaky. 
Autoři se zde kloní k rozpracování a použití metody, 
kterou v českém prostředí nastínili Bianca Hoenigová 
a Pavel Kotlán,10 tedy odlišovat v rámci analýzy režimu 

tři roviny. První z nich je ideologie režimu, tedy to, co re-
žim hlásá, jakým by ideálně chtěl být či se stát a co před-
kládá k uvěření uvnitř (vlastnímu obyvatelstvu) i na-
venek (svému okolí, tedy do mezinárodního systému). 
Typickým zdrojem poznání ideologie režimu mohou být 
tisk a média, nicméně jimi se seznam ani zdaleka ne-
vyčerpává. Ideologii lze v totalitárních režimech nalézt 
v podstatě všude, počínaje pozvánkami na oficiální spo-
lečenské akce, přes nejrůznější letáky a drobné tiskoviny, 
výkladní skříně, nástěnky, až po učebnice, umění, kultu-
ru a sport. Obyvatelstvo vystavené tomuto permanent-
nímu, obsahově monotónnímu, avšak z hlediska užívané 
formy do značné míry různorodému ideologickému tlaku 
nakonec předkládaným informacím buď uvěří, nebo je 
mlčky akceptuje (tedy rezignuje, alespoň částečně, na 
hledání alternativ a poznání reality – naučí se „s nimi 
žít“). Například oficiálním a deklarovaným cílem 
peněžní reformy v ČSR v roce 1953 bylo „zvýšení kupní 
síly československé koruny a upevnění jejího kurzu“11 
a napravení stavu, kdy „spekulantské živly (…) obohaco-
valy se na úkor pracujícího obyvatelstva a nahromadily 
mnoho peněz ve svých rukách.“12

Druhou rovinu tvoří reálné záměry režimu – to, co 
režim skutečně chce, jaká přijímá opatření. Typické je, 
že veřejnosti část z těchto opatření vůbec nesděluje 
(a často o nich dokonce cíleně lže – držíme-li se výše 
uvedeného příkladu, jde o popírání přípravy peněžní 
reformy do poslední možné chvíle, tedy prakticky do 
jejího oficiálního zveřejnění). Další část záměrů je sdě-
lována šifrovaně a/nebo neúplně. Pramennou základnu 
výzkumu zde tvoří zejména materiály – často interní 
a tajné povahy – orgánů veřejné správy a především 
vládnoucí státostrany na odpovídajících úrovních (tedy 
konkrétní usnesení, podklady k nim, a především zápisy 
o diskusích k nim). Skutečným záměrem výše zmiňované 
peněžní reformy pak bylo „dosažení vyrovnaného stavu 
nabídky a kupní síly“ – tedy připravit obyvatelstvo o jeho 
úspory vzniklé především v důsledku nerovnováhy na 
vnitřním trhu, kde nebylo možné tyto úspory ve formě 
spotřeby realizovat v důsledku chronického nedostatku 
drtivé většiny druhů zboží (Jirásek – Šůla 1992; Průcha 
2009: 278–288). 

Třetí rovinou je pak reálné fungování režimu, tedy 
jaká je skutečnost, jak a v jaké míře se režimu daří či 
nedaří své záměry realizovat či naplňovat. Podstatné je, 
že jak již bylo zmíněno, míra aproximace reality a zvole-
ných teoreticko-analytických kritérií nikdy nebude zcela 
stoprocentní. To však podle názoru autorů na povaze 
režimu nic nemění – výjimky jsou prostě výjimkami, 
nikoli charakteristikami odlišnosti či příslušnosti k jiné-
mu typu politického režimu. Tak i v průběhu zmiňované 
peněžní reformy z roku 1953 lze nalézt výjimky – jed-
notlivce, jimž byl povolen zvláštní režim výměny peněz, 
nebo kteří se díky svým osobním kontaktům dozvěděli 
o reformě s předstihem a mohli tak své peníze „investo-
vat“ například do nákupu nemovitostí apod.

Ačkoli v rovině ideologie můžeme v některých přípa-
dech nalézt úplnou shodu s analytickými kritérii, nemů-
žeme ji považovat za plně využitelnou pro rozhodnutí 

8 Ideologie samozřejmě není neměnná 
(byť její jádro zůstává obvykle velmi 
stabilní, často i navzdory skutečnosti, 
že realita či historický vývoj jsou zcela 
odlišné) a proměňuje se i její role. Toho 
jsou si samozřejmě významní teoretici 
totalitarismu vědomi, na druhé straně 
je však poměrně obtížné, jak správně 
poznamenává Josef Mlejnek (2015), tuto 
proměnlivost „sešněrovat“ do definic. 

9 Autoři se kloní k názoru zastávanému 
např. R. Pipesem (2007: 95–96) či 
K. J. Friedrichem, že nedokonalost a z ní 
vyplývající jedinečnost konkrétních 
režimů v jakémkoli okamžiku nezpo-
chybňují koncept totalitarismu jako 
analytického pojmu. 

10 Bianca Hoenigová (2009) z mnichovské-
ho Collegia Carolina odlišuje ideologii 
a skutečnost. Pavel Kotlán (2003) ve 
svém díle rozlišil dokonce tři roviny, a to 
ideologii (co režim hlásá), záměry (o co 
skutečně usiluje) a realitu (co se mu 
skutečně daří či nedaří). 

11 Zákon č 42/1953 Sb., o peněžní 
reformě, z 30. 5. 1953, § 1

12 Usnesení Vlády republiky Českoslo-
venské a Ústředního výboru KSČ ze 
dne 30. 5. 1953, o provedení peněžní 
reformy a zrušení lístků na potravinář-
ské a průmyslové zboží, cit. dle (Jirásek 
– Šůla 1992: 7). 



The Journal of Culture / vol. 8 / No. 1 / 2019  •  32

o charakteru režimu. Ideologie totiž působí v mnoha 
případech pouze jako určitá fasáda maskující skutečné 
cíle, záměry či ambice režimu. Může to samozřejmě  
fungovat i opačně – totalitární režim se chce nave-
nek tvářit jako něco jiného, obvykle jako určitá forma 
„demokracie“, ačkoli jeho realita je zcela odlišná.  
Rovina reálného fungování naopak, jak již bylo zmí-
něno, stoprocentní aproximace zkoumaným kritériím 
dosahovat nemůže. Podle názoru autorů se tedy jeví 
jako nejvhodnější rovina záměrů režimu,13 nicméně ani 
ona samotná problém plně neřeší. Může totiž nastat 
situace, kdy mocenské špičky mají i nadále ambici režim 
udržovat, postrádají však již potřebnou sílu své záměry 
výrazněji prosadit. K tomu typicky dochází v závěreč-
ných obdobích totalitarismu (resp. již nikoli totalitaris-
mu, nýbrž jiné formy nedemokratického režimu, do níž 
totalitarismus přechází14). Režim kostnatí a jeho vrcholní 
představitelé vnímají realitu společnosti velmi pokřive-
ně, případně téměř vůbec. Přijímají tedy mnoho usnese-
ní s podobným obsahem (a záměry) jako dříve, aniž by 
si uvědomovali, že situace ve společnosti se výrazně liší 
od jejich představ, a tudíž, že jejich rezoluce postrádají 
faktický smysl a jejich dopad je velmi limitovaný až 
nulový. Typickým příkladem tohoto jevu je vedení NDR 
v roce 1989. Politbyro ÚV SED v čele s Erichem Honecke-
rem bylo zcela odtrženo od reality (viz jeho slavný projev 
o berlínské zdi z 19. ledna 1989 či projev ze 3. října téhož 
roku k 40. výročí vzniku NDR).15 Přesto mělo (případně 
alespoň demonstrovalo) vůli režim udržet a opozici 
potlačit (postup proti protestům občanů, zejm. proti 
demonstracím v Lipsku), ačkoli se mu to již fakticky 
nemohlo podařit. V takovém případě však již není možné 
hovořit o totalitárním režimu.

Nezbytně se tedy dostáváme k nutnosti použít pro 
analýzu jednotlivých režimů kombinaci více rovin. 
Vhodnou kombinací se jeví roviny záměrů a reality. 
Ideální by samozřejmě bylo stanovit kritérium, kdy 
režim má totalitární záměry a věří, resp. podvoluje se 
mu „drtivá“ či „relevantní“ většina obyvatelstva. Tím 
se ovšem dostáváme k problému definice „drtivé“, resp. 
„relevantní“ většiny. Pak by bylo nutné stanovit určité 
kvantitativní kritérium (např. 80 %), které však bude 
vykazovat klasické metodologické nedostatky kvantita-
tivních kritérií, jako např. proč právě tolik procent, jak 
posuzovat hraniční případy a výjimky, problémy určení 
tohoto poměru ve společnosti atd. Podle názoru autorů 
je tento postup problematický, a proto si dovolují navrh-
nout odlišný přístup. Na jeho základě je možné režim 
označit za totalitární, pokud se shoduje se zvolenými 
kritérii v rovině záměrů a současně je schopen obyva-
telstvo donutit alespoň do mlčenlivého, tedy trpného 
souhlasu s obecnou realizací těchto záměrů (při možné 
toleranci výjimek, které jsou – jak již bylo uvedeno –
pouze výjimkami).16 Tedy řečeno jinak, dokáže-li režim 
skupiny opoziční, vyjadřující se proti němu (typicky 
disent), či skupiny na něm názorově nezávislé, elimi-
novat či alespoň ostrakizovat, tedy vytlačit z veřejného 
prostoru a ze zde se odehrávající případné diskuze (resp. 
„diskuze“).

PŘÍKLAD	POUŽITÍ	–	ČSR	V	LETECH	1964–196717

Pro demonstrování výše uvedeného teoretického přístu-
pu zvolili autoři období let 1964–1967 v socialistickém 
Československu. Časové vymezení vychází z percepce 
tohoto období jako tzv. „Předjaří“, tedy doby, v níž 
komunistický režim v Československu prožíval značnou 
míru změn, které nakonec vedly k tzv. „pražskému jaru“ 
v roce 1968.18 V prvním oddíle extrahovaných šest kon-
stitutivních bodů totalitárního režimu bude nyní srov-
náno s realitou ČSR s cílem určit, zda (případně nakolik) 
lze Československo ve zkoumaném období považovat za 
totalitární režim.
1. Monopol moci soustředěný v rukou jediné politické 

strany (a jí ovládaných institucí, organizací a státu): 
V ČSR fungoval v tomto období tzv. systém Národní 
fronty, v jehož rámci existovalo formálně několik po-
litických stran. Ty však mezi sebou v žádném případě 
nesoutěžily v pluralitní politické soutěži (neměly 
právo ani možnost vyvíjet samostatnou autonomní  
politickou činnost, volby se odehrávaly v rámci jed-
notných kandidátek, přičemž všichni kandidáti byli 
vždy schvalováni – a většinou i vybíráni – komunis-
tickou stranou). Mocenský monopol KSČ byl zakotven 
rovněž ústavně.19 Tento monopol zahrnoval veškeré 
společenské organizace. Netýkal se tedy pouze těch 
z nich, které se v tradičním demokratickém prostředí 
pohybují na pomezí politiky a ekonomiky, případně  
jiných oblastí (např. odbory), ale zahrnoval také 
v demokratickém systému zcela apolitické organi-
zace typu svazu žen, sdružení historiků apod. Pokud 
se v těchto případech naskytla možnost vyvinout 
vlastní kvazi-autonomní iniciativu (a pokud zmiňo-
vané organizace tuto možnost vůbec využily, neboť 
mnohdy bylo vhodné „držet se zpátky“), dělo se tak 
vždy v mantinelech vymezených KSČ, která si zároveň 
ponechávala dozor i kontrolu nad takovouto inicia-
tivou. V tomto bodu můžeme konstatovat shodu na 
všech třech analytických rovinách.

2. Státně-stranická všezahrnující ideologie, která slouží 
vyššímu, „dějinnému“ záměru: Ve zkoumaném ob-
dobí byla ideologie stále ještě ve velké míře součástí 
běžného každodenního života a fungování. Oproti 
období stalinismu se zdála sice slabší, ve skutečnosti 
nicméně probíhala ideologická indoktrinace oby-
vatelstva sofistikovanějšími, „měkčími“ metodami. 
Jinak řečeno, mizí-li ze stránek novin např. „primi-
tivní“ studenoválečná rétorika, tak typická pro první 
polovinu 50. let, neznamená to samo o sobě oslabení 
ideologie, nýbrž její realizaci důmyslnější a méně  
agresivní formou. V analytické rovině ideologie 
můžeme v tomto případě konstatovat shodu, v rovině 
záměrů režimu v podstatě rovněž, ačkoli nelze 
nevnímat počínající ritualizaci a formalizaci, která se 
projevovala např. při veřejných oslavách nejrůzněj-
ších výročí (VŘSR, Vítězný únor, 1. máj atp.). V rovině 
reality se jedná o shodu pouze částečnou, nepřehléd-
nutelná část obyvatelstva již v této době ideologii 
plně (či vůbec) nevěří. Tomu napomáhaly i nejrůz-
nější ideologické eskapády režimu (a to již před 

13 Na vhodnosti použití kritéria záměrů 
nic nemění ani skutečnost, že ani 
tato rovina nemusí nutně být zcela 
vypovídající. Může se totiž stát 
(a nepochybně i reálně stává, resp. 
stávalo), že špičky režimu nevěří ani 
ideologii, a často ani záměrům režimu. 
Také tito lidé totiž volí své osobní 
strategie, přičemž jejich cílem (zejména 
v pozdějších fázích režimu) bývá 
převážně udržet se co nejdéle u moci 
a čerpat s tím spojené osobní (nejen) 
ekonomické výhody a zisky. Např. 
lze důvodně předpokládat, že špičky 
KSČ, které strávily druhou světovou 
válku v SSSR, měly alespoň rámcovou 
představu o tom (pokud nevěděly 
zcela přesně), jak sovětský režim 
reálně funguje. Jejich budovatelské 
nadšení tím muselo být do jisté míry 
korigováno. Zřejmě i v důsledku 
těchto zkušeností prosazovali vrcholní 
představitelé KSČ ještě nějakou dobu 
po únorovém převratu v roce 1948 
specifičtější, „československou cestu“ 
k socialismu. Posléze se však, především 
v důsledku tlaku Moskvy, angažovali 
ve vytváření režimu podle sovětského 
vzoru.

14 Tématem zániku totalitárních režimů, 
resp. jejich přechodem na jiné formy 
a možností jejich případného obnovení 
se autoři zabývali prozatím v dílčí studii 
(Kohoutek – Slavíček 2017).

15 19. ledna 1989 prohlásil Erich Honec-
ker: „Zeď bude stát ještě 50 či 100 let, 
pokud nebudou odstraněny důvody 
jejího vzniku.“ 3. října 1989 (přibližně 
5 týdnů před otevřením přechodů do 
západního Berlína, který je symbolicky 
vnímán jako pád zdi a téměř přesně rok 
před zánikem NDR) pronesl Honecker 
řeč, ve které zaznělo: „Německá demo-
kratická republika bude existovat ještě 
[nejméně] 40 let“. K tomu viz (Honecker 
1989a a 1989b).

16 Tento souhlas se často odehrává 
v rovině spektakulárních oslav režimu 
(1. máj, výročí „velké říjnové socialis-
tické revoluce“, výročí konce 2. světové 
války atd.) doprovázených dennodenní 
smířeností občanů s režimem, tedy 
rezignací a nucenou koexistencí, často 
ze strany režimu vykupované tolerancí 
drobné či střední majetkové kriminality, 
tedy přilepšení si na státní účet (heslo 
„kdo nekrade, okrádá rodinu“, neboli 
jak to definoval Milan Šimečka (1990: 
168) „společenská smlouva totalitárního 
režimu“).

17 Následující oddíl vychází z dřívějšího 
výzkumu autorů prezentovaného na 
mezinárodní vědecké konferenci Česko-
slovensko v letech 1963–1967 v květnu 
2015. Viz (Kohoutek – Slavíček 2016). 

18 Za počátek „pražského jara“ se obecně 
obvykle považuje lednové zasedání 
ÚV KSČ, přičemž jako symbol se uvádí 
zvolení Alexandra Dubčeka prvním 
tajemníkem dne 5. ledna 1968. Podstat-
ně složitější je určení počátku „předjaří“. 
Autoři v tomto ohledu vychází z perio-
dizace používané sérií mezinárodních 
vědeckých konferencí, konaných 
v Českých Budějovicích od roku 2013. 
Jak již bylo uvedeno, rozpracovává tato 
studie dále koncepci, kterou autoři 
nastínili právě na jedné z těchto kon-
ferencí. Časové vymezení je tedy opět 
arbitrární a slouží k demonstraci použití 
autory navrhované metody na analýzu 
konkrétního režimu v konkrétním čase. 

19 V rámci typologie G. Sartoriho se jedná 
o systém hegemonické strany, i když 
sám Sartori poněkud méně jednoznačně 
zařazuje Československo na jiném místě 
své práce do systému jednostranického, 
aniž by tento rozpor podrobněji rozvedl. 
Srov. (Sartori 2005: 224 a 234–235).
Relevantní argument pro zařazení ČSR 
do systému jediné strany uvádí Miroslav 
Novák (2014): Důležitá je politická 
realita (strany nesmí soutěžit a nemají 
„prakticky žádný podíl na moci“), nikoli 
„právnické fikce“. Týž argument (poli-
tická realita vs. fikce) však sám Sartori 
užívá u svého výkladu hegemonické 
strany.
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sledovaným obdobím), jako např. odhalení tzv. „kultu 
osobnosti“ či opakovaná tápání nad hospodářskými 
reformami (zda je vůbec realizovat, případně jak). 
Zdůrazněme však, že se stále ještě jedná o shodu (byť 
částečnou), protože v souladu se zvoleným kritériem 
posuzování není podstatné, zda obyvatelstvo ideolo-
gii věří, nýbrž to, že se jí alespoň pasivně podvoluje 
a případné projevy nesouhlasu jsou přinejmenším 
vytlačovány na okraj společnosti.

3. Informační monopol v rukou státostrany: Klíčovým 
instrumentem používaným režimem byla cenzura 
fungující na dvou základních úrovních. První z nich 
byla oficiální cenzura, založená na jasně stanovených 
mechanismech, jež byla zrušena až v roce 1968, byť je 
možné již ve druhé polovině šedesátých let zazna-
menat její postupné uvolňování a částečnou formální 
regulaci. Druhou úroveň představovala autocenzura,  
na jejíž uplatňování vyvíjel režim značný tlak. 
I v případě autocenzury je možné konstatovat jisté 
uvolňování, jež se však týkalo spíše méně důleži-
tých a z pohledu režimu v zásadě či předpokládaně 
„neškodných“ oblastí (např. filmová tvorba – Bílá paní 
z roku 1965). V žádném případě se nejednalo o otázky 
politické nebo systémové – zatímco články kritizující 
reálně existující individuální nešvary, např. nedostat-
ky v práci konkrétního podniku či jeho zaměstnanců, 
vycházet mohly a také vycházely, kritika systému 
centrálně plánovaného hospodářství (jako celku) zů-
stávala tabu.20 U tohoto bodu je možno nalézt shodu 
na všech třech zkoumaných rovinách, byť v případě 
roviny ideologické jde o shodu pouze částečnou, 
protože režim se snaží vypadat jako demokratický 
a k cenzuře se veřejně příliš nehlásí, byť ji nepopírá 
a všichni jsou si jí vědomi.

4. Monopol prostředků fyzického násilí a donucení 
v rukou státostrany bez možnosti nezávislé kontroly 
a obrany proti jejich neužívání: Jestliže výše uvedený 
informační monopol v komunistickém režimu 
přetrvával bez výraznějších změn, o monopolu 
prostředků fyzického donucení to platí ještě více. 
Veškeré silové složky byly podřízeny přímé či nepří-
mé kontrole KSČ, ať již se jedná armádu, policii či 
jiné útvary. Specifikem pak bylo postavení Lidových 
milicí jakožto „ozbrojené pěsti dělnické třídy“, která 
byla řízena a kontrolována přímo komunistickou 
stranou. Ze tří sledovaných analytických rovin lze 
vypozorovat nejslabší shodu v rovině ideologie, i zde 
se však (navzdory demokratické fasádě) jedná z větší 
míry o shodu (ústavně zakotvená vedoucí role KSČ, 
deklarace role bezpečnostních složek – včetně zmi-
ňovaných Lidových milicí – jako „služebníků míru 
a socialismu“, neustálé vykreslování nejrůznějších 
nepřátel atd.).

5. Ambice na „totálnost“, tedy aktivní zapojení pokud 
možno všech občanů: Ideál účasti všech obyvatel na 
„budování socialismu“ a „světlých zítřků“ je i nadále 
integrální součástí ideologie režimu, vyjadřované 
v masmédiích (tisku, rozhlasu, televizi a v nezane-
dbatelné míře rovněž filmových týdenících), ale také 

formou nejrůznějších plakátů, brožur, schůzí atd. 
Nepřehlédnutelnou roli hrály nástěnky, které plnily 
nejen informační/indoktrinační funkci, ale sloužily 
rovněž jako formální i neformální kritérium posuzo-
vání „politické angažovanosti“ těch, kteří je vytvářeli 
či vytvářet měli.21 V podstatě totéž lze říci i o reálných 
záměrech režimu – z hlediska naší analýzy je však 
třeba konstatovat v tomto bodě kvalitativní změnu. 
Oproti stalinskému období již v této době režimu po-
stačuje „pouhé“ eliminování protivníků22 (potlačením 
možnosti se projevovat, vytlačením na okraj společ-
nosti, ale samozřejmě také „tradičními metodami“ – 
státní represí nejrůznějších kategorií a forem, včetně 
těch nejtvrdších), neočekává se však jejich převýchova 
ve smyslu vytvoření „nového člověka“, oddaného 
stoupence režimu. V rovině reálného fungování je pa-
trné postupné rozvolňování projevující se rozšiřová-
ním možností seberealizace obyvatel prostřednictvím 
nejrůznějších soukromých aktivit. Samozřejmě však 
platí i nadále, že v záměrech i realitě režim postihuje 
jakékoli jednání, které vyhodnocuje i jako potenciálně 
společensky závadné.

6. Státně-stranický teror: Na úrovni ideologie můžeme 
identifikovat dva podstatné jevy. Na jedné straně se 
jedná o stoupající důraz na „socialistickou zákonnost“ 
(v protikladu – částečně i uměle vytvářenému –  
k období tzv. kultu osobnosti), která s sebou navzdory  
všem svým nedostatkům přinášela určitou míru pro- 
cesní predikovatelnosti a jistých, byť pouze dílčích, 
záruk. Na straně druhé přetrvává schematizující ideo-
logické pojetí „nepřítele“ („sabotéři“, „rozvraceči“,  
„diverzanti“, „agenti imperialismu“, „záškodníci“ 
atd.), kterého stihne „zasloužený“ tvrdý a nemilosrd-
ný trest. V rovině záměrů režimu je možné již od dru-
hé poloviny padesátých let (a ve zkoumaném období 
se tento trend nadále prohlubuje) zaznamenat nejen 
snižování fyzické brutality, ale také jisté přehodnocení 
cílů. Podobně jako u předchozího bodu (ambice na  
totálnost) je teror nyní stále více zaměřován na kon-
krétní, specifické protivníky (tak, jak byli definováni 
výše). V záměrech režimu tedy dochází k omezení 
plošného směřování teroru. Oba tyto jevy vnímají 
autoři jako projev určité stabilizace režimu a zároveň 
jeho pragmatismu v tom smyslu, že tvrdá, násilná 
forma teroru již není tolik zapotřebí (protivníci, ať již 
reální či jen potenciální, jsou již eliminováni, ať se tak 
stalo umlčením, atomizováním, nebo i uvězněním či 
případnou fyzickou likvidací). V reálných projevech 
jsou tyto jevy doprovázeny vyšší mírou instrumen-
talizace měkčích, sofistikovanějších forem teroru 
a nátlaku (kádrová politika postavená na principech 
dědičného třídního boje, omezení cestování, znemož-
ňování přístupu ke středoškolskému a zejména vy-
sokoškolskému vzdělání, také však instrumenty typu 
opakovaných, fakticky bezdůvodných prohlídek bytů 
či krátkodobých zadržení, mezi jejichž nevyřčenými 
cíli hrála významnou roli i samotná šikana „objektu“-
-oběti). Současně je třeba konstatovat, že na rozdíl od 
záměrů režimu zůstává u reálných projevů ve větší 

20 Na tom nic nemění ani zveřejněná série 
článků Oty Šika a jeho spolupracovníků, 
kteří se analýzou stavu československé 
ekonomiky zabývali právě z pověření 
vedení KSČ a jejich záměry, jak známo, 
nesměřovaly k obnovení tržní 
ekonomiky, nýbrž k implantaci dílčích 
tržních prvků do centrálně plánované 
ekonomiky. K tomu srov. (Průcha 2009: 
378–379; Jančík – Kubů 2006).

21 V posledních letech komunistického 
režimu v Československu se tato funkce 
nástěnek stala předmětem relativně 
otevřené satirické kritiky – uveďme 
jako příklad známou scénu z filmu Jak 
básníkům chutná život z roku 1987.

22 Z hlediska tématu této studie je fakticky 
irelevantní, zda se jedná o protivníky 
skutečné, potenciální či případně 
zcela fiktivní (režimem vyfabulované). 
Podstatné je, že režim, resp. jeho 
představitelé je jako protivníky vnímají 
a podle toho se k nim chovají.
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míře v platnosti faktor plošnosti teroru. Ten sice není  
reálně uplatňován v takové míře jako dříve, všichni 
(včetně režimu samotného!) jsou si však vědomi mož-
nosti jeho opětovného užití v plné síle a rozsahu. Situace 
je tedy do jisté míry analogická výše zmiňovanému pří-
padu autocenzury – vědomí, že „na každého může dojít“.

Jak ukazuje shrnující tabulka, je možné u vytyčených 
charakteristických rysů totalitarismu nalézt shodu s ko-
munistickým režimem Československa let 1964–1967.23 
Některá oslabení těchto prvků (zejména brutality 
teroru, která byla od situace 50. let velmi odlišná) nejsou 
podle názoru autorů výrazem přeměny režimu v jiný 
typ (posttotalitární či autoritativní), nýbrž projevem 
dočasného a pragmatického zmírnění, motivovaného 
často vědomím, že tvrdý postup již není zcela nezbytný. 
Současně však platí, že jak režim, tak i obyvatelstvo si 
jsou vědomi, že tvrdé metody se mohou kdykoli vrátit. 
Československo uvedených let je tedy podle názoru au-
torů možné vnímat jako režim totalitární s nejrůznějšími 
přívlastky (vyhasínající, oslabující, umírající atd.), stále 
však především totalitární.

ZÁVĚREM
Odhlédneme-li při aplikaci teorií totalitarismu na 
konkrétní politické režimy od jeho pojetí jakožto we-
berovského ideálního typu, můžeme po jistém dílčím 
zobecnění definovat určité klíčové prvky (v souladu 
s přístupy „klasiků“ typu Arona, Friedricha, Linze atd.), 

jejichž existenci lze považovat za charakteristickou pro 
totalitární politické režimy. Tyto prvky (charakteristické 
rysy totalitarismu), respektive jejich (plná) přítomnost 
či absence, však samy o sobě nejsou a nemohou být 
dostačující pro hodnocení individuálního režimu jako 
totalitárního. I je samotné je třeba vnímat jako určité 
indikátory, jež nemusí být nutně zcela naplněny, ale 
naopak nabízejí škálu hodnot, jichž mohou dosahovat. 

V důsledku toho se autoři kloní k myšlence analyzovat 
přítomnost těchto klíčových prvků na třech specifických 
úrovních, totiž na úrovni ideologie režimu, jeho záměrů 
a jeho reálného fungování. Za rozhodující považují kom-
binaci posledních dvou zmiňovaných analytických rovin: 
Režim je možno označit za totalitární, pokud definované 
klíčové prvky reálně chce naplňovat (rovina záměrů) 
a současně se mu je daří vnutit společnosti alespoň do té 
míry, že dokáže eliminovat názory opoziční či autonom-
ní (rovina fungování). Při posuzování režimu jsou tedy 
relevantní systémová opatření a záměry, nikoli existence 
reálných výjimek. Ty je nutno považovat vždy právě za 
výjimky (byť se nemusí vyskytovat ojediněle, ale mohou 
být naopak relativně časté), nikoli za projev systémové 
transformace směrem k jinému typu režimu. Na základě 
tohoto přístupu provedli autoři analýzu československé-
ho režimu let 1964–1967 a dospívají k názoru, že Čes-
koslovensko tohoto období bylo režimem totalitárním, 
navzdory postupujícímu procesu jeho oslabování, který 
vyvrcholil tzv. Pražským jarem.
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