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Cíl práce, její účel a směřování 

Cílem předkládané práce je analýza edice Knihovničky úderníků, která vycházela 

v nakladatelství Práce v letech 1949–1956. Autor ji jednak zasazuje do širšího literárně-

historického kontextu, jednak se zaměřuje na žánrové aspekty autobiografie a reportáže a 

estetiku (ideologického) kýče. 

Metodologie 

Analytická část práce vychází z Macurovy sémiotické analýzy ideologických emblémů a mýtů. 

Inspiruje se též morfologií syžetových funkcí V. J. Proppa a evidentní je také opora 

v naratologických konceptech, především při komparaci fikčního a faktuálního vyprávění. 

Práce s odbornou literaturou 

Vzhledem k tomu, že si autor k analýze zvolil dosud nezmapovanou oblast, nemohl čerpat 

z  odborné reflexe, jež by se přímo týkala pramenného materiálu, jak sám v úvodu práce 

konstatuje. Funkčně však pracuje s texty, díky kterým se mu podařilo zasadit zvolené téma do 

širšího literárně-historického i společenského kontextu – ať už se jedná o studie věnované 

dílčím problémům, jako funkci fotografie v 50. letech, nebo estetice socialistického realismu 

vůbec. Pro analytickou část bakalářské jsou stěžejní texty Vladimíra Macury a Vladimira 

Proppa, které autor dokázal využít jako metodologickou inspiraci a funkčně je aplikovat při 

analýze pramenného materiálu. Totéž platí i pro studie naratologické. Zajímavé jsou též 

odskoky k Mukařovského estetické funkci jazyka. Poměrně široké pole textů využívá též 

v souvislosti s problémem kýče (Kulka, Greenberg, Broch), i když zde by to chtělo  více 

systematické třídění a komparativnější přístup –aby například nesplýval problém estetiky kýče 

a fenomén literárního braku (Janáček). Kritičtější pohled by si také zasloužily Kunderovy teze 

ohledně ideologického kýče. To, že patří k nejcitovanějším, nemusí potvrzovat jejich platnost. 

Styl a prezentace 

V první části práce zasazuje autor Knihovničku úderníků do širšího literárněhistorického 

rámce. V systematickém a zřetelném výkladu popisuje základní rysy edice, podobu soudobé 

nakladatelské praxe. Následují tři analytické části, přičemž každá z nich využívá jinou 

metodologii, díky čemuž jsou nám tytéž texty představovány z různých perspektiv – sémiotická 

analýza upozorní na klíčové toposy a emblémy. Typologicko-strukturální přístup (na základě 

morfologie V. J. Proppa) zachycuje jednak kompozičně-motivickou strukturu textů, jednak 

vede k bližší žánrové charakteristice (především rysy autobiografické črty a reportáže).  Třetí, 

naratologické východisko se skrze vyprávěcí situace a rozlišení fikčního a faktuální vyprávění 

vrací k problému autobiografické narace.  



Autor se netají osobní fascinací, která ho k volbě tématu bakalářské práce přiměla – a na jeho 

stylu je to patrné.  V dobrém slova smyslu; díky této fascinaci a také možná vlivem sugestivní 

rétoriky analýz Macurových se autorovi daří kombinovat akademický styl s esejistickou 

lehkostí, přičemž ovšem nechybí poctivá práce se zdroji, včetně archiválií.  

Celková koherence a akademická disciplinovanost 

Z úvodu práce by se mohlo zdát, že si její autor zvolil příliš mnoho cílů – mapovat dosud 

neznámou edici, analyzovat ideologické mýty, přemýšlet o autobiografickém narativu a 

prozkoumávat podobu literárního braku či ideologického kýče - , což nutně musí vést k těkání 

a k nepříliš systematickému rozbíhání do různých směrů. Díky přehledné kompozici a 

logickému členění se ale podařilo udržet koherenci práce. Autor bakalářské práce dokázal 

v mnohosvazkové edici najít univerzální a jednotící prvky a ty jednak včlenit do kontextu 

kanonických děl budovatelské literatury, jednak, coby periferní jev, komparovat s dobovou 

estetickou normou (i hodnotou). Závěrečná kapitola věnovaná kýči se může jevit jako pouhá 

autorova osobní libůstka, ale v souvislosti s úvahami o (ne)přítomnnosti literárního braku 

v literatuře padesátých let a estetice socialistického realismu dává jako jisté osvěžující 

postscriptum určitě smysl. 

Celkové hodnocení 

Práce Tomáše Kaňky by byla přínosná už jen tím, že mu podařilo v archivech „objevit“ 

neznámou nebo opomíjenou edici, představit ji a doložit, v čem může být zdánlivě zcela 

periferní produkce užitečná a zajímavá pro uvažování o soudobé estetice. Z na bakalářskou 

práci poměrně precizní strukturální a sémiotické analýzy ale vyvstaly překvapivé podněty – 

například souvislost autobiografického vyprávění a ideologické funkce vyprávění nebo 

ideologizace odborného diskursu (a jeho role v autobiografickém vyprávění). Rozsahem, šíří 

záběru, způsobem nakládání s obornou literaturou i hloubkou analýzy by předkládaná 

bakalářská práce obstála - s drobnými úpravami, především v kapitole věnované kýči – i jako 

práce diplomová. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 
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