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Anotace 

Tématem této disertace je politika interpretace v normalizační literární kritice 
a publicistice (1968–1989). Práce kategorizuje a analyzuje diskursivní, rétorické 
a textové strategie, které používali literární kritici a publicisté (a jednotlivé profesní 
a názorové skupiny) publikující v oficiálním publikačním prostoru. Metodologicky 
vychází z konceptu politiky interpretace podle P. C. Hogana, rozvinutého o teorii 
jednání a teorii řečových aktů. V první, teoreticko-metodologické části (kapitoly II–IV) 
je představen a rozvíjen pojem politiky interpretace a analyzovány metodologické 
problémy interpretace literárněkritických a publicistických textů z normalizační éry. 
V druhé, analytické a interpretační části (kapitoly V–VII) jsou rozlišeny tři roviny 
politiky interpretace podle umístění ve struktuře kritického aktu a identifikovány 
kategorie rétorických, diskursivních a textových strategií. V třetí, závěrečné části 
(kapitola VIII) je zobecněno a syntetizováno poznání o podobě a fungování kritického 
aktu v normalizační éře. 

Annotation 

The subject of this dissertation thesis is the politics of interpretation in the literary 
criticism and journalism in the era of the so-called Normalisation (1968–1989). The 
thesis categorise and analyses discursive, rhetoric, and textual strategies that were 
used by literary critics and journalists (and particular professional and opinion 
communities) publishing within the official publication space. Its methodological 
roots lie in the concept of the politics of interpretation in spirit of the conception of 
P. C. Hogan, and developed by the theory of action and the theory of speech acts. In 
the first, theoretical-methodological part the concept of the politics of interpretation 
is presented and developed, and methodological problems of the interpretation of 
literary and journalist texts from the era of the Normalisation are analysed. In the 
second, analytical and interpretive part (chapters V–VII), three levels of the politics of 
interpretation with respect to their positioning within the structure of the critical act, 
and categories of rhetoric, discursive and textual strategies are identified. In the third, 
final part (chapter VIII) the knowledge about the form and functioning of the critical 
act in the era of the Normalisation is generalised and synthesised. 
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