
Posudek vedoucího bakalářské práce Evy Markové 

Lyrika tzv. normalizace (1970–1977) 

 

 

Tématem práce je kritická reflexe básnických sbírek, vydaných v letech 1970–1977 v prvním 

vydání. Autorka si dobovou recepci vymezila reprezentativními tribunami té doby, Rudým právem, 

Tvorbou a Literárním měsíčníkem. Určení, pojmenování nebo vymezení tématu ostatně pokládám 

za první přednost obhajované BP: Eva Marková píše v úvodu, v jakých významech užívá např. 

termíny „recenzent“ nebo „oficiální“, a čeho chce dosáhnout. 

 Podstatný pojem normalizace užívá autorka jako pojmenování určitého časového výseku, 

nikoli jako hodnotící kritérium, a při označování mimoliterárních podmínek, které mají vliv na 

umělcovu tvorbu, se opírá o sociologické práce Pierra Bourdieua. Pro dané časové rozmezí 

přibližuje znaky tzv. kulturně-politické situace, symbolických hodnot poezie v totalitním režimu, 

básnických generací a kritérií, vycházejíc přitom z výzkumů a myšlení Petra Fidelia, Miroslava 

Procházky, Zdeňka Mathausera a Zdeňka Vašíčka. 

 V sémiotickém modu zůstává E. Marková i při analýze recenzních textů z uvedených 

periodik. Rozsáhlý materiál dokázala přehledně strukturovat, když vystihla společné a určující 

vlastnosti publikovaných recenzních článků, jako (a) kontextualizace hodnocených sbírek, (b) 

převaha zobecňujících soudů proti jednotlivým kritickým postřehům, (c) hodnocení opírané o 

polarizaci starého-nového, abstraktního-konkrétního, materiálního-duchovního apod., (d) 

upřednostňování tzv. přírodní lyriky, (e) svod poetologické terminologie do termínu metafora, (f) 

závislost na dikci rozhodujících stranických usneseních. 

 Vytčené rysy interpretovala autorka v 7. a 8. kapitole (s. 28–33) jako „kritiku speciálních 

funkcí“, což je, pokud vím, v literatuře předmětu původní a soudím, že i nápaditý příspěvek k 

poznání zvolené problematiky. 

 Kromě zmíněných vlastností hodnotím vysoce autorčin styl, v němž dominuje věcnost a 

přesnost. Postupné koncepční i jazykové proměny BP ukazovaly, že žánr akademického spisu není 

pro Evu Markovou rutinní okolností, a jako vedoucí práce jsem mohl s radostí sledovat, jak autorka 

porozumivě spolupracuje a jak její text spěje od rozháranosti k soustředěnosti. 

 Práce splňuje nároky kladené na žánr BP, a rád ji proto doporučuji k obhajobě. 
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