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Práce se zabývá tématem, které by ještě před deseti lety bylo velmi novátorským. Nyní, po vydání 

Dějin české literatury 1945-1989, jež poprvé v historii podávají rovněž výklad poválečného vývoje 

populární literatury a jejích jednotlivých žánrů, už tomu tak zcela není, nicméně stále zbývá hodně 

prostoru pro detailnější poznání soudobé populární produkce. K němu chce přispět i předkládaná 

diplomová práce, zabývající se vývojem žánru, jenž ještě před dvaceti lety stál v popředí 

čtenářského zájmu, zatímco dnes jen s obtížemi konkuruje televizním seriálům na obdobné téma. 

Jak napovídá název, autorka se věnuje hlavně 60. létům, jež byla z různých důvodů (jež se práce 

snaží objasnit)  patrně zlatým věkem české detektivky, avšak neztrácí ze zřetele širší kontext 

poválečné literární kultury a vývoje české detektivky jako takové. V několika vstupních kapitolkách 

uvádí některé základní skutečnosti, obsažené dnes již v akademických Dějinách či v Encyklopedii 

literárních žánrů, takže mohou být vnímány jako nadbytečné. Řada z nich se nadto v práci 

několikrát opakuje (např. konstatování o dobovém důrazu na týmovou práci kriminalistů), což 

informační hodnotu práce zbytečně snižuje. Podstatně přínosnější jsou jádrové kapitoly práce 

věnované vývoji české detektivky od konce 50. do počátku 70. let. Autorka se zabývá nejen 

vznikající produkcí,a její soudobou kritickou reflexí, ale i obecněji vedenou diskusí o možnostech a 

perspektivách detektivní tvorby. 

Diplomantka zná dobře prameny a svědomitě se snaží vystihnout vývojový rytmus sledovaného 

žánru v daném období. Leckde ovšem zůstává v rovině evidence vyslovených soudů, aniž je 

podrobuje zrevrubnější interpretaci. Jsem si vědoma toho, že rozpoznání rozmanitosti rétorických 

strategií za situace, kdy všichni zdánlivě tvrdí totéž, není vůbec jednoduché (např. tvrdí-li Josef 

Škvorecký, že naše detektivka musí jít svou vlastní cestou, jde u tohoto milovníka soudobé 

americké produkce jistě o pouhou úlitbu dobové rétorice, zatímco u jiných autorů mohlo být stejné 

tvrzení vážně míněným názorem, odrážejícím přesvědčení o nutnosti stvořit socialistickou variantu 

detektivky). Domnívám se však, že vydání výše zmíněných Dějin zevrubně popisujících kulturně 

politickou situaci v jednotlivých obdobích éry socialismu situaci přece jen v mnohém ulehčilo. 

Lépe než rovinu dobového diskursu se autorce daří charakterizovat vlastní beletristickou produkci; 

osvědčuje přitom schopnost citlivého odstínění jednotlivých autorských přístupů a vystižení jejich 

přínosu uměleckému vývoji detektivního žánru, což byla rovina, na niž byl v 60. letech kladen větší 

důraz než kdy předtím a potom.Za nejzdařilejší považuji kapitolu o Josefu Škvoreckém, v níž se 

diplomantce po mém soudu nejlépe podařilo propojit analýzu autorovy beletrie s jeho esejistikou a 

v její analýze překonat evidující popisnost směrem k samostatné interpretaci. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně – velmi dobře podle průběhu obhajoby. 
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