
Posudek diplomové práce  Bc. Kláry Šatanové Obraz koncentračních táborů v české próze 

50. let 

 

Ve své diplomové práci nazvané Obraz koncentračních táborů v české próze 50. let se Klára 

Šatanová pokusila zachytit prostřednictvím tří próz – Krabice živých (1956) Norberta Frýda, 

Osm odtamtud (1954) E. F. Buriana a Démanty noci Arnošta Lustiga Démanty noci (1958) – 

obraz nacistických táborů, a to se zvláštním důrazem na problematiku holokaustu, jak byla 

zobrazena v české oficiálně vydané próze 50. let. 

Úvodem své práce se zaměřuje v rámci několika málo stran na postižení poměrně 

složité problematiky holocaustu jako historické skutečnosti a jako pojmu, dále se soustředí na 

výčet titulů české beletrie, které se tomuto tématu nejen na přelomu 50. a 60. let, ale i letech 

pozdějších věnovaly. Kratičkým exkurzem – který má být zřejmě metodologickou črtou – se 

pak zaměří na téma „paměti lidstva“, aby na  pěti stranách pojednala koncept historického a 

fikčního diskurzu u autorů, jakými jsou Roland Barthes a Lubomír „Doležal“ (autorka zřejmě 

míní českého teoretika působící v Kanadě Lubomíra Doležela). Ve finále práce pak věnuje 

pozornost výše zmíněným třem knihám, jejichž interpretaci, založené na sporadických 

odkazech na dobové kritické přijetí a pozdější literárněhistorické hodnocení, ovšem zplošťuje 

na pouhý popis děje a charakteristikou několika vybraných kompozičních a jazykových 

postupů. 

K práci mám tyto připomínky, které mohou posloužit jako jedno z možných východisek 

debaty při obhajobě: 

1) Není mně zcela jasné, proč, respektive z jakého důvodu práce zkoumá obraz 

holocaustu v oficiální české literatuře 50. let, když autorka hned v úvodu práce 

konstatuje, že poúnorový režim byl krajně antisemitské povahy a diktoval oficiálně 

vydávané literatuře jasná pravidla, jak a o čem má psát. Není tedy pak divu, že stop po 

holocaustu v těchto titulech příliš nenajdeme, a považovat toto zjištění za jeden 

z klíčových rezultátů práce je poněkud nezvyklým vyústěním. Východiskem by bylo 

například sledování procesu určité konspirace a pokusu o „vtažení“ židovské tematiky 

do konkrétních próz (např. u Frýda), čemuž se ovšem autorka věnuje minimálně a 

spíše sporadicky. 

2) Ačkoli je literárněhistorickému kontextu lágrové (a válečné – je to ovšem to samé…?) 

literatury věnována bezmála polovina práce a výčtů nejrůznějších titulů je tu opravdu 

mnoho, bohužel jsem nepostřehl sebemenší náznak reálné historické senzitivity, který 

by naznačil cit pro konkrétní historický fakt, třeba, že nebyla jednotná „50. léta“, ale 



že šlo o poměrně složitý vývojový proces, jehož nuance je nutno v takto založené 

práci bezdpodmínečně zohlednit – zkrátka proto, že byl velmi podstatný rozdíl vydat 

knihu v roce 1954, 1956 nebo 1958. Bez vědomí konkrétních kulturně historických a 

politických souvislostí nelze vést konkrétní literárněhistorickou analýzu; pokud si toto 

východiska neuvědomí a trváme na časovém horizontu tzv. 50. let, pak srovnáváme 

nesrovnatelné. 

3)   Nerozumím ani vlastnímu výběru analyzovaných titulů, které nejen že abdikují před 

určitým konkrétnějším dobovým zařazením, ale ve výkladu není ani jasně vymezeno, 

proč je Frýd porovnáván s Burianem a Burian s Lustigem. Spíše to vidím jako jako 

věc náhody, jako kdyby diplomantka (představuji si!) přečetla shodou okolností 

Buriana, a to proto, že vyšel 1954 a že je tam pojednáno o lágrech, zjistila, že v textu 

není o holocaustu, který primárně z různých důvodů sleduje, ani stopa…; rezultát, že 

se pravděpodobně autor „snažil vyhovět dobovému politickému tlaku“, neobstojí. 

4) V neposlední řadě nechápu, proč si diplomantka nechala uniknout – v okamžiku, že se 

rozhodla psát o tématu totalitních lágrů“ v 50. letech ‒ tak jedinečnou příležitost, které 

česká próza vychází vstříc, aby například porovnala obraz lágru, politického a 

rasového útlaku v situaci války, a poté v situaci poúnorového režimu. Dosáhla by 

konkrétnějších rezultátů a mnohdy překvapivě shodných uměleckých svědectví o 

důsledcích totalit 20. století, z nichž obě českou kulturu výrazně poznamenaly a 

k nimž je třeba se stále vracet. Z tohoto důvodu je třeba zájem diplomantky o téma 

kvitovat, ovšem od upřímného zájmu k reálnému a akceptovatelnému výzkumnému 

cíli vede dlouhá cesta. 

 

Předloženou diplomovou práci chápu jako projekt, který stojí již od svého zadání a jeho 

ne zcela šťastného rozvinutí na vratkých základech, a to metodologických, koncepčních i 

materiálových. Ve výsledku však práce v zásadě splňuje formální podmínky kladené na 

diplomovou práci (je prosta překlepů a dalších grafických nešvarů), její konkrétní přínos je 

ovšem diskutabilní. Práci přesto navrhuji k obhajobě, doporučuji hodnocení dobře. 
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