
Oponentský posudek diplomové práce Evy Hrubé Proměna českého literárního 

kontextu po roce 1989 

Předložená diplomová práce řeší téma, které již po léta vzrušuje českou literární 

kritiku a - vcelku logicky - stále více i literární historii. Eva Hrubá tedy není zdaleka první, 

kdo se danou problematiku pokouší řešit. Zároveň - i přes všechny dosavadní pokusy -

musela ale svůj výklad problému koncipovat v situaci, kdy dosavadní způsoby řešení ještě 

zdaleka nekonstituují pole, na němž už by byly patrné pevné kontury, záchytné body a 

evidentně produktivní metodologické postupy. 

Z tohoto důvodu již na úvod oceňuji, že svůj přístup Eva Hrubá nezaložila na 

konspektování a komentování dosavadních pokusů vyložit proměnu českého literárního 

kontextu po roce 1989 s pokusem o jejich eklektickou syntézu. Problematiku otevírá neotřele 

a originálně prostřednictvím politologického konceptu tranzitologie, podloženého 

sociologickou teorií transformace. Toto východisko jí umožní namísto stereotypního 

papouškování pojmů typu totalitní, revoluce či oficiální tyto pojmy spíše dekonstruovat či 

sledovat, jak problematiku namnísto otevírání uzavírají. 

Daná společenskovědní východiska se v dalším výkladu stávají rámcem pro již 

specifIcký literární či kulturologický pojem literární život. Od jeho představení se přistoupí 

kjeho aplikovanému užití a práce deduktivně směřuje víc a víc k výčtu a výkladu literárního 

materiálu. 

Domnívám se, že především obecné, teoretizující kontury předložené práce jsou velice 

produktivní a přínosné. Oscilace mezi univerzální teorií literárního života či jinými 

sociologicky směřovanými metodami výkladu, a konkrétním materiálovým rámcem 

"sametové" proměny jsou cenné a podnětné. Díky této oscilaci působí práce vyváženým a 

dynamickým dojmem, aniž by zahlcovala bud' abstraktně teoretickým, nebo naopak 

materiálovým předimenzováním. 

Z hlediska myšlenkového, kompozičního i stylizačního bohužel práce svým lineárním 

tokem postupně slábne a ztrácí prvotní pen sum kreativní energie. Výkladová pozorování i 

heuristické popisy ztrácejí na analytické přesnosti a podnětnosti a stávají se spíše ilustračními 

výčty. Již od kapitoly Proměny elementů literárního života ztrácím jako čtenář zřetel, proč se 

diplomantka věnuje právě daným a ne jiným problémům: Chybí mi jejich zakotvení do 

vztahové sítě a nejsem si jistý, nakolikjde o problémy s potenciálem synekdochyckým, 

typizačním či esenciálním. Taktéž výkladově užitečná a podstatná pasáž, věnovaná fungování 

časopisů, se redukuje na výčtové jmenovačky, kdo byl šéfredaktorem a kdo přispíval, což už 



jsou informace dostupné a zpracované. Poněkud tu také chybí soustavnější pozornost 

věnovaná fungování knižního trhu. Vychází se sice z práce Aleše Zacha Kniha a český exil 

1949-1990 (byť ji nemá v soupisu použité literatury), ale nebere v úvahu další práce (např. 

články V. Pistoriuse, statistiky Národní knihovny o počtu vydaných knih apod.). 

Závěr i bibliografický soupis už zase představují partie užitečné a produktivní. 

Výslednému provedení by také prospěla ještě jedna jazyková redakce. V práci je 

poměrně zanedbaná interpunkce, především čárky na místech, kde prostě být musejí. 

Nedokládám to příklady, protože je lze najít přibližně na každé třetí stránce. 

I přes drobné nedostatky hodnotím celek práce jako text velice užitečný, podnětný a 

dobře myšlenkově koncipovaný. Text prokazuje nejen diplomantčinu zralost a schopnosti, ale 

také nabízí soudobé literární historii nové podněty, jak výklad "sametového" přelomu 

v českém literárním životě koncipovat a vykládat. Proto práci doporučuji k obhajobě a 

navrhuji ji hodnotit známkou velmi dobře. 

V Praze dne 3.9.2009 
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Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 


