
 

Posudek na diplomovou práci Petra Janeše 

 

Petr Janeš je druhým oborem historik, což se projevilo i v jeho diplomové práci. Pohybuje se 

na pomezí literární vědy, historie a vědy o médiích.  

 

Tématem práce je dílo spisovatele a novináře Edvarda Valenty, jednoho z českých autorů 20. 

století, jejichž tvorba zůstává až na výjimky na okraji zájmu literárních historiků. (Janeš sám 

uvádí kromě prostějovského sborníku z roku 1996, který vzešel z konference k 90. výročí 

autorova narození, jen drobné příspěvky a dále tři diplomové práce a jednu bakalářskou práci, 

které se pokusily o monografické zpracování.) Petr Janeš se soustřeďuje na Valentovu 

novinářskou činnost v období po druhé světové válce (1945 až 1948). Tuto část autorova díla 

zasazuje do souvislostí dobové publicistiky a doprovází ji (dosud soustavně nezpracovaným) 

profesním životopisem Edvarda Valenty.     

 

Časově první je druhá kapitola, která mapuje Valentův život do konce druhé světové války. 

Možná měla být umístěna na začátek diplomové práce. Tvořila by tak symetrickou analogii 

k posledním kapitolám, které sledují Valentovo věznění 1948-1949 a jeho profesní životopis 

od roku 1949. Petr Janeš zde vychází nejen z autorovy vlastní autobiografie (bohužel 

nedokončené) a z Hájkova příspěvku na uvedené konferenci, ale také z vydaných memoárů 

(Scheinpflugová, Nor aj.), z dosud neznámých archivních materiálů (korespondence), 

z rozhovorů se spisovatelovou dcerou a dalších svědectví (např. Václava Havla). Pro 

poválečnou Valentovu názorovou orientaci byla patrně podstatná zkušenost z meziválečných 

Lidových novin, ale významnou roli hrály také kontakty s J. A. Baťou, cesty po světě a 

vynucený odchod z novin za okupace. Po roce 1948 se Valenta ocitl několik měsíců ve 

vyšetřovací vazbě, po propuštění nesměl dlouho publikovat a přežíval za pomoci několika 

obětavých přátel. Ani vydání románu Jdi za zeleným světlem (1956), reportáží z exotických 

cest Nejkrásnější země, reedice převyprávění Eskyma Welzla pro děti a povídek Starou cestou 

(vše 1958) nezpůsobila trvalou změnu, protože román byl jak známo kritizován a Valenta se 

znovu „odmlčel“. (Fáze dočasné Valentovy rehabilitace v letech 1956 až 1958 asi měla být 

v práci více dokumentována.)  Znovu směl vydat knihu až v roce 1963. A po roce 1970 

následoval další zákaz, který trval až do spisovatelovy smrti 1978. 

 

První kapitola práce se zabývá žurnalistikou tzv. třetí republiky od května 1945 do února 

1948. Zde se mohl Petr Janeš opřít o rozsáhlejší sekundární literaturu včetně Pernesova Světa 

Lidových novin, Drápalovy komentované antologie Na ztracené vartě Západu a prvního 

svazku Dějin české literatury 1945-1989. Největší pozornost ovšem věnuje profilu časopisu 

Dnešek navazujícího na proslulou Přítomnost, který se stal vedle Svobodných novin hlavní 

Valentovou tribunou. Určitou slabinou této kapitoly je jistá povšechnost. Na druhé straně je 

patrně dobový publicistický kontext pro další výklad nezbytný. 

 

Třetí kapitola diplomové práce se soustřeďuje k Valentově publicistické činnosti od května 

1945 do února 1948 ve Svobodných novinách a v Dnešku (s. 30-44). Petr Janeš zaznamenal 

85 Valentových článků v deníku Svobodné noviny a takřka dvacet článků v časopise Dnešek 

(některé byly podepsány pseudonymem Václav Veřmiřovský). Valenta v nich zůstával věrný 

ideálům meziválečných Lidových novin. Kritikou přebujelého stranictví a ideologického 

výkladu umění se dostával do sporu s představiteli komunistické publicistiky. Janeš se 

podrobněji zabývá dvěma polemikami. Demagogickou kritikou Jiřího Taufera, který Valentu 

napadl v Tvorbě v listopadu 1947. A případem Zoščenko-Achmatovová, který polarizoval 

spisovatele a publicisty již o rok dříve a byl jedním ze signálu obnoveného stalinismu 



v sovětské kultuře. Tentokrát s Valentou polemizoval Ladislav Štoll. Připomíná se zde i fakt, 

že Valenta jako odpovědný redaktor časopisu Dnešek otiskoval reportáže Michala Mareše 

z někdejších Sudet, které upozorňovaly na nezákonné praktiky vůči německému obyvatelstvu. 

Jistě nebylo náhodou, že v roce 1948 byli jak Mareš, tak Valenta zatčeni.  

 

Práce Petra Janeše působí místy poněkud disparátně. Sleduje vlastně dva cíle, dokumentaci 

Valentova profesního životopisu a analýzu jeho publicistické činnosti v letech 1945 až 1948. 

Na druhé straně se však autorovi podařilo nashromáždit mnoho cenných informací jak 

k Valentovu životopisu, tak k jeho článkům a polemikám z doby třetí republiky. Petr Janeš 

prokázal schopnost dobré orientace v novodobé české historii, žurnalistice i literatuře. Jeho 

práci doporučuji k obhajobě. 

 

1.9. 2012                                                                                                            Jiří Holý 

 



  


