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Základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu je: 

- znalost českého jazyka na úrovni B2; 

- kulturněhistorický a všeobecný rozhled včetně tzv. reálií; 

- porozumění slyšenému textu; 

- schopnost souvislého projevu v písemné podobě. 

 

Písemná část zkoušky trvá 90 minut. 

 

 

Způsob vyplnění testu:  

 

Uzavřené odpovědi 

Při výběru odpovědi z nabídky  

- správnou odpověď podtrhněte nebo označte křížkem příslušné písmeno.  

- Pokud označíte více možností, získáte 0 bodů.  

 

Otevřené odpovědi 

- Čitelně dopište svou odpověď do vymezeného prostoru. 

- Pokud chcete svou odpověď opravit, škrtněte ji a napište znovu.  

- Pokud bude odpověď nečitelná, získáte 0 bodů.  

 

Vlastní produkce textu 

- K oběma produktivním částem IV. Eseji na dané téma a V. Reprodukce slyšeného 

textu si můžete dělat poznámky. Výsledný text musí být čitelný. Můžete v něm dílčí 

slova škrtat, avšak nesmí být porušena čitelnost textu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test zahrnuje:  

 
 

 

Části testu 

 

 

Co se testuje 
 

Počet 

bodů 
I. Test obecných předpokladů    

   k filologickému studiu  
          - Uzavřené otázky 
          - Výběr s jednou odpovědí  

          - Za každou otázku získáváte ½ bodu. 

Testuje se práce s jazykem s ohledem na lexikální, 

stylistickou složku jazyka a logické uvažovaní.  
 

 

10 b. 

II. Test znalostí současného českého jazyka 

         - Otevřené otázky 

          - Doplnění vlastní odpovědi 

          - Za každou otázku získáváte 1/4 bodu.  

 

Testuje se znalost spisovné formy současného českého 

jazyka s důrazem na morfologii, syntax a ortografii.  

Body se strhávají za chybějící/chybně uvedená 
diakritická znaménka. 

Body se neudělují za nespisovné tvary.  

10 b. 

III a. Test z české literatury a literární  

          teorie  

        - Uzavřené otázky 

        - Výběr s jednou odpovědí  

        - Za každou otázku získáte ¼ bodu. 

 

III b. Test ze znalostí české kultury, historie  

          s reálií  
        - Uzavřené otázky 

         - Výběr s jednou odpovědí  

         - Za každou otázku získáte 1/3 bodu.  
 

Testuje se všeobecná kulturněhistorická znalost se 

zřetelem k českým reáliím, dějinám, literatuře a 
zvolenému programu – důležité historické události a 

pojmy, významné osobnosti historie, kulturního a 

společensko-politického života. 

 

15 b. 

IV. Esej na zadané téma 
         - Uchazeč napíše text esejistického stylu na  

            zadané téma.  

          - Rozsah textu je cca 150 slov. 

Testuje se schopnost souvislého písemného projevu. 

Boduje se gramatická a ortografická správnost, 

lexikální šíře vyjadřování, schopnost vytvářet 
návaznosti mezi sdělovanými informacemi, dodržení 

zadaného tématu, znalost daného písemného žánru.  

8 b. 

V. Reprodukce slyšeného textu 

         - Na základě poslechu uchazeč napíše   

            reprodukci slyšeného textu. 

- Text uslyšíte jen jednou.  

- Během poslechu si můžete dělat poznámky.  

         - Rozsah textu je cca 150 slov. 

Testuje se míra porozumění slyšenému textu a 

schopnost reprodukovat slyšené.  
Boduje se gramatická a ortografická správnost, 

lexikální šíře vyjadřování, schopnost vytvářet 

návaznosti mezi sdělovanými informacemi, dodržení 
zadaného tématu a dílčích informací.  

 

 

7 b. 

 

Celkem můžete získat  50 b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Test obecných předpokladů k filologickému studiu  
        

 

1. ELIMINACE – v každé skupině označte slovo, které se k ostatním nejméně hodí.   
 

A. a) chorvatština  b) slovinština c) bulharština d) srbština e) slovenština 

B. a)  Měsíc    b) Merkur c) Země d) Uran e) Venuše 

C. a)  železo  b) kaučuk c) hliník d) stříbro e) zlato 

 

2. GENERALIZACE – v každé skupině označte slovo, které pokládáte za 

hyperonymum vzhledem k ostatním slovům. 

(Hyperonymum je slovo obecnějšího/nadřazenějšího významu, než slova jemu 

podřazená.) 

 

A. a) tygr  b) lev  c) gepard d) šelma e) kočka 

B. a) čočka  b) luštěnina c) sója  d) hrách e) cizrna 

C. a) velikášství b) sobeckost c) pýcha d) lakota e) vlastnost 

 

3. ANALOGIE – v každé skupině označte dvojici slov, mezi nimiž je obdobný 

významový vztah jako u příkladu.   

 

A. kniha : papír    

a. dřevo : železo    

b. volant : auto    

c. motorka : kolo 

d. dům : cihla 

 

B. žízeň : nápoj 

a) válka : mír 

b) hlad : talíř 

c) bolest : nemocnice 

d) únava : spánek 

 

C. moře : ostrov 

a) písek : pláž 

b) rybník : břeh 

c) poušť : oáza  

d) město : vesnice 

 

    

4. ANTONYMIE -  v každé skupině označte slovo, které je antonymem prvnímu 

slovu. (Antonyma jsou slova s opačným významem.)  

 

A. těžce a) usilovně b) lehce c) pracně d) namáhavě 

B. mlčenlivý a) upovídaný b) informativní c) málomluvný d) ostýchavý 

C. chlapec b) jinoch c) mladík d) stařec e) mládenec 

 

 

5. V každé skupině označte dvojici slov, kterou byste doplnili do příslušného textu.  

 

A. Romantismus tlumočil ______________ jedince na volnost a ničím neomezované 

jednání. Dobíral se porozumění pro lidské nitro, touhu, sen i nejasná tušení a 

vůbec pro ___________  (věnoval pozornost snu, halucinaci, vášni, intimním 

erotickým prožitkům). 

 

a) zákrok svědomí 

b) nárok podvědomí 

c) pokrok ideologii 

 



B. Teritoriální rozdíly v podobách dnešní běžné mluvy mají své __________ 

v tradičních nářečích, která byla dříve náplní běžné ___________ těch rodilých 

českých mluvčích, jejichž mateřštinou byla čeština. 

 

a) příčiny hovoru 

b) otázky  komunikace 

c) kořeny mluvy 

 

C.  Přesto bylo obecenstvo do krajnosti zvědavé, do jaké míry může ____________                                         

skladatel zvládnout tak velký útvar, jakým je opera, a zda deprese, nutně vyplývající 

z choroby, která ho zbavila možnosti slyšet vlastní díla, __________ stopy na díle 

samém. 

 

a) nevidomý   nepoznamená 

b) nepohyblivý nenapáchá 

c) neslyšící nezanechá 

 

6. Přečtěte si texty A. a  B.  

V každé skupině označte odpověď, která odpovídá příslušnému textu.  

 

A. Počínaje přelomem 11. a 12. století objevují se v latinských a později též 

hebrejských rukopisech české glosy, tj. překlady jednotlivých slov, částí vět i 

kratších textů. Duchovní si je psali do svých latinsky psaných pomůcek – bible, 

biblických slovníků, žaltářů aj. – pro potřeby kazatelské i misijní praxe. 

 

a) České glosy byly psány výhradně do latinských rukopisů. 

b) Památky z počátku 11. století už obsahují česká slova. 

c) Mniši do náboženských textů vpisovali česká slova nebo krátké úryvky. 

d) Duchovní používali pro svou kazatelskou a misijní činnost jenom bibli. 

 

B. Hra bratří Čapků RUR byla přeložená do více než třiceti jazyků. Roboti se vzbouří 

proti svým pánům, vyvraždí lidstvo a ovládnou svět. Hra je varování před 

jednosměrným „technickým rozumem“, který pomíjí hodnoty lidského srdce. 

 

a) Roboti ve hře RUR mluví a každý robot umí více než třicet jazyků.  

b) Ve hře RUR se roboti stanou pány na celém světě. 

c) Hra je oslavou lidských citů a vášní. 

d) Roboti už nechtějí dál poslouchat lidi, a tak některé z nich zabijí a ovládnou 

zeměkouli. 

  



II. Test znalostí současného českého spisovného jazyka 

 

1. Dejte do náležitého tvaru singuláru. 

a) Znali dobře dílo (Sokrates). 

b) Bavili se o (datum) odjezdu. 

c) Má jet na služební cestu do (Managua). 

d) Diskutovali o roli (drama). 

e) Nečetl jsi něco od (Tolstoj)? 

f) Dejte ten výraz do (prézens). 

g) Blahopřáli (dceřina dcera). 

h) Byla to pro ně otázka (čest). 

ch) Divili se (dogma). 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

2. Dejte do náležitého tvaru plurálu. 

a) (Pražský občan) protestovali. 

b) Přednášeli tam i (polský filolog). 

c) Učili se o (monarcha). 

d) O (práce) na to téma nevěděli. 

e) Šlo o soustavu starých (míra). 

f) Uvažovali o podpisu těch (smlouva). 

g) Mával na ně (obě ruce). 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

3. Dejte číslice v závorkách do náležitých tvarů. Číselné výrazy napište slovy. 

a) Odpověděli (452) zájemcům. 

b) Oslavili (255.) výročí narození. 

c) Univerzita byla založena před (672) lety. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

4.   Utvořte náležité tvary sloves.  

IMPERATIV 

a) (Sehnat – ty) tu knihu! 

b) (Pospíšit si – my)! 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 



c) (Odpovědět – vy) včas! 

d) Radši to (sníst – ty)! 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

PRÉTERITUM 

e) Ten nápad je (zaujmout). 

f) (Vzpomenout si – ty) na to? 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

KONDICIONÁL 

g) (Začít si – my) tykat? 

h) (Zout se – ty) u nich? 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

OPISNÉ PASIVUM 

ch) Nemile se jich to dotklo. 

i) Konečně nám to řekli! 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

 

5. Nahraďte uvedené spojky jinými spojkami se stejnou funkcí.  

a) To nezvládne dospělý, natož dítě! 

b) Nepojedu tam, ledaže mi zaplatí cestu i celý pobyt. 

c) Nepomohl jim, třebaže mohl. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

6. Určete významový poměr mezi hlavními větami.  

a) Všechno snědl, a dokonce si ještě přidal! 

b) Všem cestujícím bylo zima, neboť nefungovalo topení. 

c) Na horách sněží, proto je tam spousta lyžařů. 

d) Slíbili to, slovo však nedodrželi. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

 

  



III a. Test z české literatury a literární teorie  
  
Označte správnou odpověď.  

 

1. Staroslověnštinu jako liturgický jazyk prosadili na Velké Moravě:  

a) sv. Benedikt z Nursie a sv. Řehoř Veliký 

b) sv. Cyril a sv. Metoděj 

c) sv. Ludmila a sv. Václav 

 

2. Kosmova kronika česká byla napsána v jazyce: 

a) staroslověnském 

b) českém 

c) latinském 

 

3. Petr Chelčický je autorem textu: 

a) Sieť viery pravé 

b) Knížky o svatokupectví 

c) Výklad na Zjevenie sv. Jana 

 

4. Zakladatelkou české ruralistní prózy se v 19. století stala: 

a) Marie Čermínová 

b) Eleonora Šomková 

c) Karolína Světlá 

 

5. Do žánru tzv. romantického básnického cestopisu lze zařadit text:  

a) Máj 

b) Slávy dcera 

c) Hřbitovní kvítí 

 

6. Pojem romaneto nejlépe vystihuje charakteristika: 

a) lyrická poezie, romantismus, večerní krajina, meditativní báseň 

b) krátká próza, tajemství, detektivní zápletka, prostor města, logická dedukce 

c) krátká oslavná báseň, baroko, chvála panovníka, vznešený básnický jazyk 

 

7. Dílo Kytice Karla Jaromíra Erbena představuje: 

a) soubor bajek 

b) soubor balad 

c) soubor pohádek 

 

8. S pojmem supersex-dadaismus se můžeme setkat v rané tvorbě: 

a) Bohumila Hrabala 

b) Vítězslava Nezvala 

c) Jindřicha Štyrského  

 

9. K autorům, tvořícím tzv. moderní pražskou mytologii patří: 

a) Přemysl Rut, Miloš Urban 

b) Věra Linhartová, Pavel Kohout 

c) Jakub Deml, Vladislav Vančura 

  

10. Tzv. romány deziluze lze datovat do období: 



a) 1938-1945 

b) 1965-1970 

c) 1948-1955 

 

11. K současným osobnostem české literární vědy a historie náleží: 

a) Vladimír Papoušek, Petr Bílek, Martin Putna 

b) Roman Jakobson, Vilém Mathesius, Jan Mukařovský 

c) Ladislav Štoll, Arne Novák, F. X. Šalda 

 

12. Pojem intertextualita vyjadřuje: 

a) jedinečnost a autonomii každého literárního textu 

b) vzájemnou tematickou, estetickou či historickou provázanost literárních textů 

c) kompozici literárních textu 

 

13. S obdobím tzv. české moderny jsou spojeny tyto umělecké směry: 

a) civilismus, futurismus, dadaismus 

b) poetismus, konstruktivismus, artificielismus 

c) symbolismus, dekadence, impresionismus 

 

14. Tzv. budovatelský román je v české literatuře spojen především s obdobím: 

a) meziváleční avantgardy 

b) socialistického realismu 

c) experimentální literatury 

 

15. Pojmem sonet označujeme: 

a) krátkou baladickou prózu 

b) básnický útvar se čtrnácti verši 

c) básnický útvar s volným veršem 

 

16. Rozvoj historického románu, detektivní povídky a dobrodružné literatury 

spojujeme: 

a) s obdobím po druhé světové válce 

b) s obdobím evropského klasicismu 

c) s obdobím evropského romantismu 

 

17. Základní rysy tzv. umění pro umění (lʼart pour lʼart) vystihuje charakteristika:  

a) komplikované, historické básnické formy, akademismus, patetičnost 

b) moderní básnické formy, subjektivismus, básnický experiment 

c) inspirace lidovým uměním, folklór, písňová forma 

 

18. Nobelovu cena za literaturu v roce 1984 obdržel:  

a) Vítězslav Nezval 

b) Milan Kundera 

c) Jaroslav Seifert 

 

19. Pojem apokryf označuje: 

a) staročeskou básnickou formu doby románské 



b) opakování stejných slov na začátku každého verše v básni 

c) křesťanský text, který se nestal součástí oficiálních biblických textů 

 

 

20. Odbočku od hlavního děje, od hlavního proudu vyprávění označuje pojem: 

a) epitet 

b) digrese 

c) cézura 

 

 

 

  



III b. Test ze znalostí české kultury, historie s reálií 
 

Označte správnou odpověď.  

 

1. Na kolik samosprávných krajů je rozdělena Česká republika? 

a) 12 

b) 14 

c) 10 

 

2. Na které české řece byla postavena přehrada Slapy? 

a) Vltava 

b) Morava 

c) Labe 

 

3. Má Česko společnou hranici s Maďarskem? 

a) ne, nikdy ji nemělo 

b) ano 

c) ne, ale mělo ji před rokem 1999 

 

4. Ve kterém městě se nachází pivovar Budvar? 

a) Plzeň 

b) České Budějovice 

c) Karlovy Vary 

 

5. Ve kterém z níže uvedených měst jsou známé termální lázně? 

a) Luhačovice 

b) Poděbrady 

c) Teplice v Čechách  

 

6. Kolik obyvatel má v dnešní době Česká republika? 

a) cca 10 milionů 

b) cca 7 milionů 

c) cca 20 milionů 

 

7. Který státní svátek se slaví v Česku dne 28. 9.? 

a) Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

b) Den české státnosti 

c) Den boje za svobodu a demokracii 

 

8. Ve kterém sportovním odvětví se stal Emil Zátopek olympijským vítězem? 
a) v ledním hokeji  

b) v lyžování 

c) v lehké atletice 

 

9. Vojtěch Jasný byl režisérem filmu: 

a) Všichni dobří rodáci 

b) Láska mezi kapkami deště 

c) Hry lásky šálivé 

 

10. Antonín Dvořák napsal operu: 



a) Dalibor 

b) Rusalka 

c) Káťa Kabanová 

 

11. Významným představitelem českého kubismu v malířství byl: 

a) Jiří Trnka 

b) Otto Gutfreund 

c) Josef Čapek 

 

12. Kdo byl Egon Erwin Kisch?  

a) pražský rodák, německy píšící novinář a spisovatel židovského původu 

b) pražský německý hudební skladatel, jeden z tzv. terezínských autorů 

c) německý politik působící jako diplomat v Československu 

 

13. Divadlo Činoherní studio působí: 

a) v Praze 

b) v Brně 

c) v Ústí nad Labem 

 

14. Laterna Magika vznikla jako: 
a) jedno z československých tzv. divadel malých forem v r. 1961 

b) multimediální show v Praze v roce 1995 

c) multimediální divadlo pro československý pavilon na světové výstavě r. 1958 

 

15. Josef Svoboda je znám jako: 

a) československý architekt a scénograf 

b) český filmový herec 

c) československý geograf   

 

16. Ve kterém roce byl v Kostnici (Konstanz) upálen Mistr Jan Hus? 

a) 1415 

b) 1514 

c) 1416 

 

17. Kdo byl Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna? 

a) český šlechtic, cestovatel a spisovatel 

b) český vojenský velitel bojující za zájmy Františka Josefa I. v severní Itálii 

c) český šlechtic, generalissimus císařských vojsk, účastník třicetileté války  

 

18. Kde byl zavražděn následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand 

d´Este? 

a) ve Vídni 

b) v Bělehradě 

c) v Sarajevu 

 

19. Charakterizujte stručně pojem „čechoslovakismus“: 

a) oficiální doktrína československé vlády považující Čechy a Slováky za jeden 

národ 

b) hnutí českých a slovenských spisovatelů za jednotu české a slovenské literatury 

c) umělecký směr druhé poloviny 20. století uplatňující se ve výtvarném umění 



 

20. Kdo patřil k nejbližším spolupracovníkům T. G. Masaryka za 1. světové války? 

a) Edvard Beneš a Vavro Šrobár 

b) Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš 

c) Karel Engliš a Milan Rastislav Štefánik 

 

21. Co se stalo 1. května 2004? 

a) prezident ČR Václav Havel vyhlásil amnestii pro politické vězně 

b) Česká republika vstoupila do Evropské unie 

c) prezidentem ČR byl zvolen Václav Klaus 

 

22. Kdo byl Alois Eliáš? 

a) generál, předseda protektorátní vlády popravený nacisty za odbojovou činnost 

b) architekt první poloviny 20. století, představitel rondokubismu 

c) generál, náčelník generálního štábu Československé lidové armády v r. 1985–1989  

 

23. Co znamenala v českých dějinách 1. pražská defenestrace? 

a) počátek husitské revoluce v roce 1419 

b) zbavení Ferdinanda II. Habsburského českého trůnu v roce 1618 

c) odmítnutí Marie Terezie jako české královny v roce 1740 

 

24. Co byl tzv. Košický vládní program? 
a) první vládní program samostatné slovenské vlády přijatý v r. 1994 

b) program československé vlády vyhlašující v r. 1948 industrializaci Slovenska 

c) program první poválečné československé vlády přijatý 5. 4. 1945 v Košicích 

 

25. Kdo byl Rudolf Slánský? 

a) český hudební skladatel, propagátor socialistického realismu v hudbě 

b) komunistický politik popravený v rámci nezákonných politických procesů v r. 

1952 

c) komunistický politik, novinář, ministr kultury v době tzv. pražského jara 

 

26. Kdy byla přijata Ústava Československé socialistické republiky? 

a) 25. 2. 1948 

b) 28. 10. 1968 

c) 11. 7. 1960 

 

27. Kdo byl Jan Palach? 

a) student FF UK, který se upálil 16. 1. 1969 na protest proti situaci v ČSSR po 

okupaci vojsky Varšavské smlouvy 

b) student FF UK, představitel studentské samosprávy v r. 1989 

c) absolvent FF UK, představitel tzv. třetí cesty v politické ekonomii  

 

28. Kdy bylo rozděleno Československo na Slovenskou republiku a Českou 

republiku? 
a) 17. 11. 1989 

b) 31. 12. 1992 

c) 1. 5. 2004 

 

29. Kdo je Václav Klaus? 



a) český politik, předseda vlády a v letech 2003–2013 prezident České republiky  

b) slovenský politik, v letech 1990–1992 poslanec Federálního shromáždění 

c) český politik a diplomat, velvyslanec ČR na Slovensku v l. 2013–2018 

 

30. Kdy byla přijata Česká republika do Severoatlantické aliance (NATO)? 

a) 1. 1. 1993 

b) 12. 3. 1999 

c) 18. 5. 2004   

    

 

 

 

VI. Esej na zadané téma 
 

Napište krátkou esej na téma Proč je důležité číst knihy.  
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V. Reprodukce slyšeného textu 
 

Ukázka textu k reprodukci: 

 

Václav Havel píše Gustavu Husákovi 8. 4. 1975  (Pavel Kosatík: České okamžiky. Praha: 

Torst, 2011.  upraveno) 

 

 

Možná už není daleko čas, kdy zjistíme, že první polovinu sedmdesátých let dvacátého století 

v tehdejším Československu nejde nepamětníkům vysvětlit. Toto období normalizace se mladší 

generaci jeví jako hokejový zápas: na jedné straně stáli komunisti, na druhé disidenti, a bojovali 

spolu. Nic zvláštního mezi tím.  

Jenže v tom meziprostoru žily miliony lidí. Byl to tehdy zvláštní čas: jídla byl dostatek a práce 

málo, možnosti žádné, takže starosti také nebyly žádné. Nikdy se život tolik nepodobal pohádce 

o Šípkové růžence jako tehdy. Všude byl klid, všechno bylo jedno.  

Až do té doby, kdy Václav Havel na jaře 1975 odeslal prezidentu Husákovi otevřený dopis, byl 

v zemi sociální smír. Navenek byla společnost nekonfliktní, pacifikovaná. Husákova politika 

po roce 1969 byla jednoznačná, předepisovala:  je třeba chovat se „realisticky“. Nezlobit. Kdo 

bude hodný, tomu se režim odvděčí tím, že si ho nebude všímat a přimhouří oči taky nad 

menšími lumpárnami. Tímto způsobem Husák pacifikoval i největší zlobily z roku 1968, 

například spisovatele. Nikdo neměl chuť se bouřit, nebylo totiž ani jasné, ve jménu čeho.  

Pro pochopení, proč se Václav Havel rozhodl prolomit mlčení, je dobré vědět, že neměl žádný 

racionální důvod. Měl se poměrně dobře, jeho hry se hrály na Západě. Režim ho nechával na 

pokoji, což by ale nebylo dobré si představovat jako idylu: odposlechy byly zapojeny, byl 

permanentně sledován. Stejně jako další spisovatelé měl vést trpěnou existenci a nakonec umřít.  

V takové situaci napsal v dubnu 1975 prezidentu Gustávu Husákovi otevřený dopis. Proč Havel 

zvolil formu otevřeného dopisu? Je vyloučené, že by čekal prezidentovu odpověď, to se nedalo 

předpokládat. Smysl dopisu byl v pojmenování situace pro sebe samého – a pak pro ostatní 

čtenáře.  

Dopis začínal poklonou: Chtěl jste mít klid, a máte ho, psal Havel Husákovi. Na světě je jen 

málo klidnějších států, než je náš. Pak však následovala analýza situace, která pojmenovávala, 

co se pod pohodovou fasádou skrývá.  Havel nemoralizoval o tom, co znamená, když se režim 

upevní na lidském strachu; spíš psal, jaké dlouhodobé důsledky bude mít panství režimu, který 

stojí a padá s přetvářkou všech proti všem. 

Tady je třeba zmínit, že normalizační komunismus se od 50. a 60. let lišil. Normalizační 

komunismus nebyl fyzicky brutální. Půvab Husákovy moci spočíval v tom, že jeho slovům 

nikdo nevěřil, ale poslouchal ho skoro každý. Definitivně se ustálily dvě kategorie lidí: první, 

kterým nevadilo, když se pobytem u komunistů zhanobili, a pak zbytek.  



Havel psal o tom, že když do popředí proniknou jen oportunisté, společnost ponese důsledky 

tohoto stavu dlouhá léta. Pokrytectví se stane masovým jevem. Lidé přestanou stát o to znát 

pravdu o sobě samých, protože si nebudou chtít ztěžovat život něčím tak nepříjemným.  

Havlův dopis se stal zlomovou událostí. Dosud byl Havel hlavně umělcem, který se angažoval 

v politice. Dopis obrátil pořadí. Havel se v něm dobrovolně definoval jako politický soupeř. 

Tím, že jako první pojmenoval podmínky, jaké v Husákově režimu panovaly, nalezl společnou 

řeč se stovkami lidí. Pokud se o pár měsíců později mohla pro režim tak překvapivě zrodit 

Charta 77, bylo to v důsledku myšlenek, které byly poprvé pojmenovány v dubnu 1975.  


