
Oponentský posudek diplomové práce Markéty Holanové Vztah české literární kultury 

avantgardního období k populární literatuře 

Předložená diplomová práce řeší originální a produktivní téma, které bylo dosud 

v odborné literatuře analyzováno jen okrajově či z výrazně specifických hledisek. Volbou, ale 

hlavně zpracováním tohoto tématu dokládá práce diplomantčiny schopnosti, ale především 

vytváří výstup, který je svou celostností i pečlivostí zpracování užitečný pro obor, a tudíž i 

pro akademickou veřejnost. 

Markéta Holanová volí z logických dúvodú chronologický výkladový postup, kdy 

výklad postupuje od proletářského umění k poetismu, ale zároveň tento postup dynamizuje 

dalšími vrstvami: Od Nejskromnějšího umění k Marsyasu, od jednoho literárního časopisu 

k druhému, od S. K. Neumanna k 1. O. Novotnému. Toto vrstvení práci dává vnitřní napětí a 

vytváří prostor pro vnášení rúznorodých výkladových spekter i úhlú pohledu na materiál, byť 

pochopitelně i za cenu určitých návratů kjiž vyřčenému. Zvoleným trojím rozvrstvením 

materiálu - směry, časopisy a osobnosti - se diplomantka mnohem lépe dostává k dynamice 

formulování konceptů populární literatury a kultury: V čistě chronologickém výčtovém 

postupu by se ztratil zřetel na to, že někdo se k problematice vyslovuje jen jednorázově či 

mimoděk, pojetí jiného se odvíjí ve skocích a přeryvech, někdo naopak koncept rozvíjí 

setrvale a koherentně. Přesto si myslím, že by bylo výborné, kdyby se více konstruovala i 

kategorie vlivu a dopadu jednotlivých názorú, soudů a pojetí; v daném provedení přece jen 

stále ještě zústává stopa tradičních literárních prací, které evidují, že ten říká toto a ten zas 

ono a že to vše vyjde nastejno. 

Parafráze a shrnutí jednotlivých soudů, jež literární a umělecká kritika a publicistika 

období avantgardního ohledně populární literatury a kultury vyprodukovala, jsou dostatečně 

zřetelné a komplexní na to, aby nabídly koherentní obraz dění na tomto poli literárního a 

kulturního života. I uváděné citáty jsou vesměs funkční a neslouží k nastavování textu, ale 

fungují dostatečně jako otevřené textové zdroje, které umožňují čtenáři domýšlet i vlastní 

soudy a produkovat i své literárněhistorické závěry. Výkladový diskurs Markéty Holanové je 

adekvátně zasazen v historickém horizontu dané doby a nesměřuje k ahistorizujícím soudúm, 

produkovaným z hlediska vnímání populární literatury teď a tady. Zároveň práci sluší zvolená 

výkladová dikce, která je přiměřeně náročná, ale zároveň rozumění nepřetěžuje a práci činí 

velice čtivou. 

Práce je velice pečlivě vybavena i edičně. Překlepú i jazykových chyb je v ní 

minimum. Při pečlivém čtení se občas nicméně vracejí určité formulace, které už v textu 



zazněly. Obsah nekopíruje zcela vnitřní strukturu práce: V textu mají jednotlivé kapitoly 

souhrnný název, v obsahu není tento název zachycen aje omezen na pouhé číslo každé 

kapitoly a pak až evidenci názvů podkapitol. Z hlediska materiálového se práce pochopitelně 

musela potýkat s omezeným rozsahem, daným standardy diplomové práce, což je obzvláště 

palčivé u první práce k tématu, jíž tato diplomová práce je. Zároveň ale z hlediska "ideálu" 

čtenář lituje, že nebyly zohledněny ještě další sféry, v nichž se pojetí populární literatury sice 

neformuluje, ale s koncepty populární literatury i s argumentací v diskursu o populární 

literatuře souvisejí: české překlady děl populární literatury v předavantgardní i avantgardní 

fázi, původní česká produkce populární literatury, produkce populární kultury (film, později i 

komiks). 

Diplomovou práci Markéty Holanové vnímám jako práci nadstandardní svou kvalitou, 

originální tématem i způsobem zpracování a užitečnou pro obor. Kromě několika vskutku 

dílčích výhrad, uvedených v předchozím odstavci, neshledávám v práci jakékoli nedostatky. 

Proto práci rozhodně doporučuji k obhajobě a navrhuji - v případě standardního průběhu ústní 

obhajoby - ji hodnotit známkou výborně. 

V Praze dne 13.9.2010 

UAPeJ 
Prof. PhDr. Petr B7lek~ rcSc. 


