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Kateřina Vlková se ve své bakalářské práci zaměřila na první fázi prozaické tvorby
Ladislava Fukse (od roku 1953) s cílem zachytit zrod typických rysů a vývoj
autorovy osobité poetiky. Vybrala si tedy téma, jemuž byla dosud věnována
pozornost spíše příležitostně, které otevřelo možnost objevování a zároveň poskytlo
novou příležitost interpretační.
Práce je strukturována logicky a přehledně: po relevantním shrnutí „života
a díla“ Ladislava Fukse následuje kapitola věnovaná povídkám otištěným
časopisecky, resp. uchovaným pouze v autorově pozůstalosti (LA PNP), další část
charakterizuje knižně vydané povídkové soubory. Podstatu práce tvoří druhá část
soustředěná v chronologickém sledu na povídky, které zůstaly mimo knižní
soubory; poskytuje jejich přehled (takřka úplný?) a interpretační popis orientující
se především na dějové linie, postavy a postup vyprávění příběhů, resp. zážitků.
Autorka se přitom úspěšně vyrovnala s otázkami spjatými s dosavadními
reflexemi Fuksovy tvůrčí metody a souvisejícími pojmy a fenomény, zvláště
v souvislosti s dobovými proměnami válečné a židovské tematiky. Mj. účelně
konfrontovala Fuksova sebestylizační a znejasňující vyjádření k okolnostem
přípravy vydání jeho prvních knih s redakčními dokumenty (jež shromáždil
a publikoval Michal Bauer), v potřebných případech porovnala verze sledovaných
textů. V závěru adekvátně charakterizovala Fuksovu povídkovou tvorbu, shrnula
její rozlišující znaky rozvinuté posléze v autorových rozsáhlejších a zásadních
prozaických dílech (subjektivizované vyprávění zrcadlící úzkostné stavy citlivých
jedinců pod tlakem vnější reality, na pomezí snu a fantazie, s prvky opakování
a znejasňování).
K svému tématu autorka přistoupila se zájmem a s úsilím o postižení dosud
ne příliš zmapovaných, vykládaných i neznámých prací Ladislava Fukse, v tom
také spočívá její přínos. Práci zpracovala pečlivě, s formulační jistotou; uplatnila
spolehlivou znalost celku autorova díla, rozhled po sekundární literatuře mohl být
širší, zejména pokud jde o dobové ohlasy Fuksovy povídkové tvorby (např. práce
Zdeňka Kožmína).
Celkově lze konstatovat, že Kateřina Vlková splnila zadání a stanovený cíl a ve své
bakalářské práci bezpečně prokázala schopnost literárněhistorického
interpretačního přístupu. Práci „Povídky Ladislava Fukse z padesátých
a šedesátých let“ doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.
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