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Jaroslava Veselá si pro svou diplomovou práci zvolila velmi zajímavé téma: 

proměnu vztahu k detektivnímu žánru v české próze šedesátých let dvacátého století.   

Svou práci pak otevřela kapitolami věnovanými problematice detektivky jako 

žánru a  její stručné historií ve světové i české literatuře a analyzovala i podobu a 

příčiny odmítání tohoto typu populární literatury v prvním desetiletí poté, co 

nastupující komunistický režim začal prosazovat svou představu kultury a literatury. 

Vlastní těžiště diplomové práce Jaroslavy Veselé ovšem  spočívá v analýze 

přerodu, k němuž došlo na přelomu padesátých a šedesátých let, kdy detektivka byla 

zčásti  vzata na milost a kdy se také rozhořel teoretický spor o to, jakou podobu by 

měla mít.  

Autorka detailně popisuje a také analyzuje jednotlivá tehdejší publicistická a 

literárněkritická vystoupení na toto téma a věnuje se také dvojici knižních 

monografií, které tehdy byly pokusem o syntetické uchopení problému. Tedy 

publikaci Umění detektivky, v níž její autor, Jan Cigánek, v roce 1962 postuloval 

představu nové „správné“ socialistické detektivky, která by měla reflektovat jiný 

charakter, jehož měly zločin i způsobu jeho vyšetřování za socialismu nabýt, ale i 

knihu Nápady čtenáře detektivek z roku 1965, do níž Josef Škvorecký vložil svou (a 

nejen svou) vizi detektivního žánru, který by měl respektovat vlastní tradici. Veselá 

přesně pojmenovává rozdíly mezi oběma koncepty a přitom zjevně a oprávněně (ve 

shodě s tehdejším trendem) preferuje Škvoreckého pojetí detektivky jako žánru, jehož 

úkolem primárně není řešit politické a sociální problémy a souvislosti kriminality, 

neboť jde především o literární hru, o intelektuální hádanku, která stojí na přesných 

pravidlech výstavby fabule i syžetu. 

Josef Škvorecký je ostatně pro Jaroslavu Veselou ústřední postavou a 

spoluhybatelem tehdejších vývojových proměn žánru. Tato role mu v jejích 

výkladech připadla i proto, že předmětem jejího zájmu nejsou pouze jednotlivé 

publicistické články, teorií a proklamací, ale sama detektivní tvorba. Počínaje pokusy 

o socialistickou detektivku kolektivistického typu, přes postupné navázání na 



anglosaskou tradici klasické detektivky, případně na americkou drsnou školu, přes 

legalizaci detektivky jako čistě oddechové četby, až po využití detektivních motivů a 

postupů v jiných typech prózy. V dovětcích pak autorka sleduje i osudy detektivky po 

roce 1970. 

Výsledná práce je důkazem toho, že si Veselá zvolila téma, které ji osobně 

zajímalo, a věnovala mu mnoho energie. Myslím, že zvláštního ocenění si zaslouží 

autorčina mimořádná důkladnost a její snaha projít a do práce integrovat veškerou 

dostupnou primární a sekundární literaturu, ale také její schopnost z přečteného 

vytáhnout to nejpodstatnější. Jako školitel jsem naopak narážel na některá autorčina 

omezení, která spočívala zejména v rovině formulační, v menší schopnosti najít 

vhodná, přesná a neopakující se slova pro jinak věcně promyšlené poznatky a sdělení. 

  Z tohoto pohledu byla psaní diplomové práce pro Jaroslavu Veselou i trudnou 

cestou vlastního sebepoznávání a sebezdokonalování, na níž ale podle mého 

přesvědčení s úspěchem obstála. 

Rád proto konstatuji, že autorčina práce plně odpovídá nárokům kladeným na 

diplomovou práci. Doporučuji text Jaroslavy Veselé k obhajobě, a to s výsledkem 

minimálně velmi dobrým. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 19.  4. 2011                              podpis vedoucího dipl. práce  


