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Tomáš Kaňka se ve své bakalářské práci zabýval z literárního hlediska okrajovou částí knižní 

produkce padesátých let, Knihovničkou úderníků. Ovšem důležitost údernického hnutí pro tehdejší 

propagandu (možná už méně pro ekonomiku) činí z knihovničky zajímavý pramen pro poznání 

představ o úloze literatury v stalinské a poststalinské diktatuře. Kombinace literatury s primárně 

vzdělávací funkcí s její literární podobou, která by měla být přístupná širokým masám, byla 

charakteristická nejen pro socialistický realismus, ale můžeme ji sledovat už od dob knížek lidového 

čtení přes různorodou osvětovou vydavatelskou činnost devatenáctého a první poloviny dvacátého 

století a bylo by zajímavé se podívat i na kontinuitu tohoto typu četby. Autor si ovšem vybral užší 

zaměření výzkumu, plně odpovídající bakalářské práci.  

Pro detailní průzkum málo známé edice, kterou se dosud patrně nikdo nezabýval, autor 

kombinoval archivní výzkum s několika textově orientovanými analýzami, primárně se semiotickou 

inspirovanou Macurovými eseji. Ty jsou dodnes pro výzkumníky inspirující, na druhou stranu by bylo 

dobré doplnit tento přístup soudobým zahraničním výzkumem soc-realistické literatury i celé kultury. 

Kombinace různých přístupů i odlišného chápání stalinské kultury by myslím mohla být v českém 

kontextu osvěžující. Zároveň by tak autor mohl vyřešit konstatovaný nedostatek odborné literatury. 

Autor využil pouze do češtiny přeložený Sovětský román Kateriny Clarkové a nechal tak stranou 

ostatní akademickou produkci, zaměřenou i na mimosovětské adaptace ždanovovských tezí, které 

byly českému/československému vývoji bližší. Přesto bakalářská práce vychází z dostatečně široké 

základny sekundární literatury dostupné v češtině a autor podává promyšlený vhled do problematiky. 

Je otázkou, jestli by textu více prospělo zařadit části vycházející ze sekundární literatury do jedné 

úvodní kapitoly, nebo je nechat rozptýleně po jednotlivých kapitolách společně s vlastní analýzou. 

Přebytečnou mi přijde odbočka k Mukařovského estetické funkci, s jejíž pomocí autor zkoumá lyrické 

pasáže, přičemž produktivnější jsou vysvětlení nabídnutá v poslední kapitole (i přes její 

problematičnost - viz dále).    

Vlastní výzkum začíná nutným představením edice a typy textů, které v ní vycházely. Je třeba 

ocenit množství příruček, které autor prošel, což mu umožnilo zmapovat produkci a načrtnout 

základní typologii i proměny v čase a vystavět tak solidní základ pro další výzkum. Osobně mi tato 

část přišla jako zajímavější výsledek výzkumu, než semiotická analýza, která má být patrně jádrem 

práce. Představené základní významové elementy příruček odpovídají základní mytologii 

budovatelského vyprávění. Tento mýtus definující pravého komunistu byl natolik silný a propojený s 

režimem, že na něm stavěla i angažovaná tvorba normalizačního období, pouze s omezením kultem 

osobnosti.  Textu by ovšem prospělo promyšlenější uspořádání výkladu, typologie (kapitola 4) by 

logičtěji navazovala na představení edice a až po ní by mohly následovat další analýzy.  

Podnětná je i další část výzkumu zaměřená na využívané vyprávěcí situace. Autor ukazuje, jak 

autobiograficky pojatá vyprávění byla pravděpodobně vytvářena redaktory (což vyplývá i z archivního 

výzkumu), ale považuje je oprávněně za faktuální, protože tak byla předkládána čtenářům. 

Naopak jako méně podnětná mi přijde závěrečná část věnovaná otázce kýčovitosti 

publikovaných děl. Koncept kýče je dost problematický, založený na vymezování se vůči kultuře níže 

postavených společenských skupin, definovaný vždy jako opozice vůči vlastnímu vkusu a využívaný 

tak k oddělení elitní kultury a skrze ní se vydělujících vzdělanějších společenských skupin od většinové 



populace, jejíž vkus je zpochybňován: „objekty nebo témata, které jsou všeobecně považovány za 

krásné.“ (Kulka 1994 citován in BP, s. 44) 

Proto bych považoval za rozumnější vyjít z odkazovaného Janáčka a hledat, jak a proč se do 

studovaných knih dostávají prvky oficiálně odmítané brakové/populární četby, než se pokoušet 

vymezovat, co je kýčem. Jak autor uvádí, nakladatelství Práce, které vydávalo i edici Románové 

novinky či časopis Dikobraz, se v rámci tehdejšího rozdělení jednotlivých vydavatelství orientovalo na 

méně vzdělané, pracující čtenáře a dá se tedy předpokládat, že se přizpůsobovalo jejich vkusu a 

očekávání, alespoň v rámci dobových možností (viz i diskuze o Románových novinkách).    

 Bakalářská práce Tomáše Kaňky „Knihovnička úderníků: sémiotická analýza, způsoby 

vyprávění, kontext, kýč“ ve svém celku promyšleně zachycuje studovanou edici za pomoci několika 

vzájemně se doplňujících metod a práce se tak stává jistým tréninkovým materiálem, na kterém si 

autor ověřuje použití různých výzkumných přístupů a adekvátnost jejich aplikace. Podařilo se mu 

plasticky zachytit a čtenářům popsat zkoumanou edici. Jediné, co výklad poněkud ruší, jsou, kromě 

výše zmíněného ne zcela logického zařazení jednotlivých kapitol, občasné zmínky, že zkoumané texty 

mohou na dnešního čtenáře působit komicky atd. Doporučuju proto práci k obhajobě s navrženou 

známkou mezi výborně a velmi dobře.     
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