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Celek práce představuje velice solidní dílo, jež prokazuje, že autorka zvládla na 
adekvátní úrovni jak metodologické koncepty výkladu moderních dějin literatury, tak i 
interpretační výkladové postupy. Práce zcela splňuje parametry bakalářské práce, spočívající 
v prokázané schopnosti vyrovnat se s odbornou literaturou k tématu, a zároveň prokazuje i 
schopnost citlivé a literárněhistoricky produktivní interpretační analýzy. 

Základní koncept práce, řešící problematiku výkladu oficiální literatury éry 
normalizace s pomocí Bourdieuova pojmu pole, se mi jeví jako vynalézavý, vůči materiálu 
adekvátně zvolený a ve svém využití pak i dostatečně produktivní. Možná je jen škoda, že si 
k němu autorka nepřibrala i Bourdieův komplementární pojem habitus, který by jí umožnil 
vyložit oficiální normalizační kritiku jako strukturované chování, v němž se jedinec rozpouští 
ve vyšším mocenském celku. Stejně tak oceňuji volbu eseje Miroslava Procházky Udání jako 
literární žánr, jež slouží jako výkladový leitmotiv a ve výkladu Evy Markové ukazuje svoji 
produktivitu i více jak dvacet let po napsání. Naopak tak úplně nerozumím, proč si autorka 
oblíbila Fideliovo ornamentální sousloví „sémanticky emancipované slovo“ (s. 6, 21 a dál), 
s nímž vykládá významové posuny v dobové řeči oficiální kritiky; sledovaný jev by myslím 
bylo možno mnohem produktivněji popsat rozvinutím nápadu o fetišizaci (s. 9, pozn. 10) 
nejen vlastních jmen, ale i „klíčových“ slov. Významový posun slovního označení jde myslím 
přesněji a produktivněji popsat za pomoci „tradičních“ pojmů denotace a konotace a 
sugerovaný předpoklad jakési „emancipace“ je v tomto ohledu myslím spíše zavádějící.

Práce se vyznačuje zřetelnou schopností precizně pojmenovávat sledované jevy, a to 
jak v rovině terminologické, tak i v rovině popisu těchto jevů a bibliografického zakotvení.
Cenné je soustavné zacílení k tématu; práce musí pracovat s kontextovými souvislostmi, ale 
její dikce není roztěkaná. Veškerá argumentace je koherentní a dá se snadno sledovat. Cenné 
jsou explicitně formulované závěry, ale i precizní soupis pramenů. 

Výhrady k práci mám pouze drobného charakteru:
1) Při generování verze pro tisk se autorce rozutekly poznámky pod čarou: často 

bývají situovány až na další stránce, což není fatální obtíž, ale ztěžuje to čtení práce.
2) Některé stylizace se mi jeví jako ne zcela šťastné. Na str. 6 píše autorka o „tzv. 

Poučení z krizového vývoje“ – obsah té brožury se jí či komukoli z nás zcela jistě líbit nemusí, 
ale není nicméně důvod vkládat před jeho název ono „tzv.“; ta brožura se takto prostě 
jmenuje.

3) Nerozumím vyznění konce 1. kapitoly. Text říká, že kultura, k níž měli přístup 
všichni obyvatelé Československa 70. let, bude označována jako oficiální, nicméně tuto volbu 
argumentačně podkládá citátem z Jiřího Brabce, který takovéto označení hodnotí jako 
„neodpovědný přístup“ (s. 7, pozn. 8).

4) Na str. 11 je faktická chyba. Ohledně data, kdy ÚV KSČ schválil textu Poučení 
z krizového vývoje, se historici liší a uvádějí buď 10., anebo 11. prosinec, ale vždy rozhodně 
rok 1970, a nikoli „1971“, jak se zde říká. A obdobně je poněkud matoucí faktografická 
informace na téže stránce, říkající, že ke „zrušení cenzury došlo 1968, již v září 1968 však 
vznikl Úřad pro tisk a informace“ (s. 11); v textu zjevně vypadla bližší časová specifikace: buď 
v provedení „v červnu 1968“, anebo přesněji „26. června 1968“. 

5) Kontextové výklady proměny literárního života na počátku normalizace by bylo 
myslím dobré podložit zdroji, z nichž je čerpáno; když se např. říká, že „Během roku 1970 



bylo SČS zakázáno vydávat periodické i neperiodické tiskoviny“ (s. 12), bylo by dobré vědět, 
odkud autorka takovou informaci čerpá. Totéž platí třeba i pro charakteristiku „víra byla 
v Československu 70. let potírána a mlčelo se o ní“ (s. 14, pozn. 17) či o zmínku o 
zaopatřovacích platech pro národní umělce (s. 15, pozn. 20).

6) Naznačený vývojový posun od básní v 1. osobě plurálu k básním ve 2. osobě 
singuláru (s. 32) je zajímavým postřehem, aby ale byl relevantní, bylo by jej třeba zřetelně a 
empiricky doložit. Z formulace celého odstavce navíc není zřetelné, zda se mluví o posunu 
v básních či v dikci oficiální kritiky (jedna věta posledního odstavce na str. 32 mluví o 
„básních“, následná o „článcích“).

Velice naopak oceňuji „řemeslné“ provedení textu práce, především zvládnuté 
značení citátových výpustek, zvýraznění a dalších způsobů zacházení s prameny; takto solidní 
přístup nebývá zvykem ani u prací diplomových. Stejně je třeba ocenit pečlivost jazykové 
redakce.

Celkově práci hodnotím jako zcela přijatelnou v rámci žánru bakalářských prací; 
doporučuji ji k obhajobě a text práce hodnotím známkou výborně.
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