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V dosti šedivém moři průměru bakalářských prací je pro mne práce Anety Slavíkové výrazným 

a nadstandardním počinem, který prokazuje schopnost produktivní četby a interpretace specifických 

beletristických textů socialistického realismu, jež se pojí se schopností uceleného historizujícího 

výkladu. Práce vyniká také svěžím stylem a jazykovým ztvárněním, stejně jako zvládnutím všech 

řemeslných činností souvisejících s odborným psaním. Ve svém výsledku nabízí tato bakalářská práce 

ucelenou a produktivní typologii ženské hrdinky, vyabstrahovanou z literatury 50. let 20. století, ale 

domyslitelnou i komparativně k podobám ženské hrdinky v sovětské literatuře socialistického 

realismu, stejně jako k obrazu ženy v normalizační próze. Tyto dvě analytické tendence práce 

z rozsahových i žánrových důvodů jen načrtává, ale zároveň přesvědčivě dokládá, kam by se autorka 

mohla vydat v práci diplomové.

Text celé práce využívá argumentaci, která je založena na četbě a interpretaci konkrétních 

textů, která ale zároveň směřuje k jejich zobecňování. Výsledkem nejsou – jak tomu především 

v bakalářských pracích tak často bývá – paušalizace či od boku načrtávané znělé teze, které by 

neměly příliš pevný základ v materiálu. Aneta Slavíková prokazuje schopnost produktivního výkladu, 

který se neustále koriguje otázkou, co z popsaného rysu vlastně vyplývá, kam daný rys ve výsledné 

mozaice celku umístit. Proto je výsledná argumentace jakoby „průzračná“ – je ji možno neustále 

sledovat, vidět, jak se výklad v textu rodí a směřuje odněkud někam. Čitelnost výkladu se ovšem 

snoubí i s jeho dynamikou: práce bere v potaz řadu děl literárních, ale produktivně odbočuje i k dílům 

filmovým, k ideologické rétorice a k dalším projevům dobového politického i kulturního diskursu.

Tak, jako se Aneta Slavíková neutopila v záplavě dobových textů, nenechala se zahltit ani 

dosavadní odbornou literaturou. Vstupuje s ní do zralého dialogického diskursu; to již „objevené“ 

eviduje a odkazuje k tomu, ale zároveň práci nezahlcuje konspektováním. To jí dává čas a prostor 

věnovat se především těm rysům, jimž se dosavadní odborná literatura (v celé škále od prací 

vědeckých až po práce diplomové) dosud nevěnovala. Jde tedy o jev u bakalářských prací vskutku 

výjimečný: tato práce nabízí nové poznání a je přínosná nejen pro autorku samotnou, aby tím splnila 

závěrečnou studijní povinnost, ale i pro obor, jemuž se věnuje.

Práce jako celek dle mého soudu nejen splňuje, ale i vysoce překračuje kritéria kladená na 

našem oboru na bakalářské práce; proto je rád a jednoznačně doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 17. 6. 2013

Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.


