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Bakalářská práce Anety Slavikové o obrazu žen v socialistickém realismu je prací, která se 

pokouší ukázat nové normy a novou perspektivu produktivní genderovou optikou. Využívá 

k tomu ne zcela dostačující sekundární literaturu a v některých případech tyto nástroje  

používá zcela nekriticky. Ale přece jen bych ráda upozornila na zásadní historickou práci, 

která by ji také mohla pomoci a to práci Denisy Nečasové Buduj vlast-posílíš mír. Ženské 

hnutí v českých zemích 1945-1955 (Brno 2011), kde je také kapitola věnovaná obrazům 

„nové“ socialistické ženy, jejím zdrojů a ideologickému zázemí. 

 

 Jelikož jde o pokus zasadit obraz ženy do procesu změn jak v literatuře,v ideologii tak 

v realitě, tak dochází neujasněnému mísení všech tří. Literatura socialistického realismu sice 

je literaturou, která se významně chce dotýkat skutečnosti, chce ji postihovat a formovat, o to 

více, jak naznačují i sekundární práce požité studentkou, je redukující a manipulativní.  O to 

více je třeba dbát na uvědomování si historických skutečností a vedle toho skutečností 

literárních, navíc značně komplikovaných ideologií, která není nijak skrytá, ale tvoří naopak 

páteř obou jak skutečnosti tak literatury. Analyzovat literaturu 50. let je proto možná mnohem 

komplikovanějším úkolem než by se na první pohled mohlo zdát. Snadno se pak dopouštíme 

redukcí i my sami.  A bohužel Aneta Slavíková se tohoto není vědoma a velice často používá 

zcela neopodstatněná tvrzení, klišé a stereotypy a hlavně redukuje problém na jednoduchá 

řešení. Např. Autorka často opakuje, že žena za starých časů (předsocialistických) byla  

vyloučena z veřejného prostoru a přinucena k domácnosti a k mateřství.  Je takto zobrazena 

v literatuře, je toto historická skutečnost první poloviny 20. století, či je to rétorika ženského 

hnutí?  Jsou to jen reduktivní promluvy postav, které mají za úkol ukázat právě tento rys jako 

zvlášť významný a výhodný pro ženy nového socialistickému pořádku proti měšťanskému 

pořádku starému? (Dělnické ženy pracovaly vždy mimo domov.)  Mateřství, i v povrchních 

analýzách, jak je vidíme u autorky bakalářské práce je velmi ambivalentní nejen z důvodů, že 

je jednou je ideologicky správné a podruhé nikoliv. 

 

 Možná vše najednou.. Ale Aneta Slavíková si neví rady, jak s těmito jevy zacházet. Její 

rozkročení je příliš široké, aby je vůbec mohla ovládnout.   K bakalářské práci by jistě stačilo 

se koncentrovat na jedno či dvě díla a je potom analyzovat. Celou práci zatěžuje také 

neústrojné a nejasné užívání  sovětských a ruských literárních zdrojů velmi různé 

provenience.  Např. s Gladkovovým románem Beton vstupuje do našeho kontextu redukční 

obraz, který ale má své velmi silné  zdroje také v anarchismu a avantgardě.  Také není možné 

považovat Gorkého Matku z roku 1906 za román sovětský a socialistický.   

 

V práci jsou také překlepy, nedůsledností v pravopisu a interpunkci.     

 

Práci hodnotí jako nepříliš zdařilou a doporučuji sice k obhajobě, ale s velkými výhradami.  


