
Eva Hrubá: Proměna českého literárního kontextu po roce 1989 (diplomová práce) 
posudek vedoucího práce 

Cílem práce bylo prozkoumat fenomény transformace českého literárního života na 
přelomu 80. a 90. let 20. století a) s využitím perspektivy tranzitních studií, b) na základě 
Chvatíkovy jednoduché typologie modelů literárního života (totalitně-dirigistický, 
demokraticko-liberální), c) z pohledu účastníků procesu, jak se odrážel na stránkách 
hlavních, zpravodajských literárních časopisů (Tvar, Literárky). Lze konstatovat, že 
přinejmenším zčásti byl každý z těchto dílčích cílů naplněn. 

A) V úvodních partiích DP kolegyně Hrubé upozorňuje bohemistickou veřejnost na 
výkladové příležitosti, které pro literárněhistorický výklad počátku 90. let plynou 
z tranzitologie jako průřezové discipliny sociálních věd. Zde autorka podnikla poměrně 
rozsáhlé seznámení s tranzitologickou literaturou, neomezující se zdaleka jen na nejčastěji 
citované práce dvojice Dvořáková - Kunc. Získala zde také svou centrální tezi: klíčovou 
součástí procesů přechodu je proces absorbce, zvládnutí vlastní minulosti. Tato teze se pak 
(aniž by na to bylo soustavně upozorňováno) vrací na mysl při četbě některých dalších 
pasáží práce, zejm. o tzv. time-outu české literatury na počátku demokratického období. 

B) Práce prozrazuje i seznámení s některými modely literárního života, resp. literární 
komunikace. Tato část má přehledový, kompilativní ráz, připravuje další užívání 
doporučeného Chvatíkova modelu, nesnaží se zformulovat určitou představu systému 
literárních institucí, který by byl využit jako osnova pro další, již konkrétně historický 
výklad. 

C) Práce je do značné míry psána shora, od obecné (místy poněkud vágní) představy o 
literárním provozu v socialistickém období / po něm, a od tranzitologických postulátů, 
z nichž se autorce jevily zprvu atraktivní zvláště určité morální momenty. Místy má (a 
v prvních verzích měla ještě více) až jakýsi esejistický charakter - nikoli v ohledu stylu, ale 
díky tomu, že občas nabývá charakteru subjektivizovaného zamyšlení nad určitou 
problematikou. Tento charakter pak do určité míry (s výjimkou části 3.3.3 Liberalizace 
v praxi) mají i vlastní literárněhistorické kapitoly, seskupující porůznu získané poznatky a 
prameny k jednotlivým fenoménům přechodu od totalitně-dirigistického k liberálně
demokratickému modelu literárního života (rehabilitace literárního trhu apod.). Pohledu 
zdola, pozorováním toho, co reflektovali sami účastníci komunikace, jsou věnovány právě 
až zmíněné poslední podkapitolky (3.3.3.), které se mi díky tomu zdají poměrně cennější, 
než některé pasáže předchozí. 

Diplomová práce kolegyně Hrubé vznikala ve velkém spěchu, který je patrný ve 
formulační (a někde i pravopisné) rovině textu. Podepsal se i na tom, že nebyl čas na 
vyjasnění a definování toho, co a jak, s jakými definičními znaky tvoří literární systém před 
/ a po zániku socialistického kulturního modelu. Toto upřesnění (související se složkou B 
práce) by napomohlo orientaci konkrétních literárněhistorických kapitol. Je nicméně třeba 
konstatovat, že zvládnutí těchto nároků by již práci kolegyně Hrubé posouvalo do oblasti 
originální vědecké práce (šlo by o první systematickou studii na dané téma). 

I v předložené podobě nicméně práce kolegyně Hrubé splňuje nároky na DP kladené a 
mohuji doporučit k obhajobě. -:-:> ~. :' 
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