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Veronika Soukupová se zaměřila na pojetí a poetiku prostoru v prózách s venkovskou
tematikou v období tzv. normalizace. Soustředila se především na vybraná díla
oficiálně publikujících autorů ze sedmdesátých let, nicméně podařilo se jí pojednat
zvolené téma komplexně i inspirativně. Její práce je přehledně strukturována, vychází
z ujasnění základních metodologických nástrojů v přístupu textovém i kontextovém,
k venkovu jako prostoru literárnímu, resp. hodnotovému, zároveň z vědomí
podstatného vlivu společensko-politických okolností na vznik, podobu a přijetí děl
tohoto období.

Autorka nejprve ve zkratce nasvětluje tradici venkovské prózy v české literatuře
a vytváří si předpoklady pro následující interpretace poetiky venkovského prostoru.
Vychází přitom zvláště z prací Michaila Bachtina, Daniely Hodrové, Gastona
Bachelarda, opírá se též o naratologickou koncepci Franze Stanzela. Výběr
analyzovaných próz se jeví jako relevantní, je podložen zřetelně vymezenými kritérii.
Zahrnuje „oficiální“ romány Jana Otčenáška Když v ráji pršelo, Bohumila Říhy Doktor
Meluzin, novely Jiřího Medka Píšťaličky a Jana Kostrhuna Vinobraní. Pozoruhodný
a funkční doplněk představují svým způsobem kontrastní příklady próz vydaných
samizdatově a v exilu, které s tématem venkova pracují – novelu Mojmíra Klánského
Vyhnanství a odpovídající část románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí.
Přitom se vždy stručně snaží charakterizovat v souhrnu tvorbu jednotlivých prozaiků,
načrtává spojnice k dalším jejich pracím, prospěšně reflektuje dobové kritické přijetí
s důrazem na vybraná díla a posléze i v jistém souhrnu v podkapitole Venkov očima
dobové kritiky (lze poznamenat, že mohla být pojata kritičtěji a její umístění na konec
vlastní autorčiny syntézy a před shrnující Závěr se jeví poněkud neústrojně).

Jednotlivé analýzy sledují koncept venkova jako místa úniku v různých
realizacích, zkoumají motivy a kompozici, souvislosti vybraných momentů. Klíčovou
kapitolou je Srovnání, naplňující úsilí o syntetický pohled, o vyznačení „základních
rysů a tendencí utvářejících odnož venkovské prózy s rysy a motivy úniku“ (s. 49).
Ukazuje různorodé typy motivací a důsledků tohoto rozhodnutí k úniku, způsoby
zachycení venkovského, přírodního prostředí jako kulisy i jeho „očistné“ funkce, sepětí
s tématem milostných a obecněji mezilidských vztahů, s některými aspekty
soukromého života. Důležité jsou naznačené protiklady: nejen oficiálního
a neoficiálního, ale především idylického a anti-idylického, vztahů jedinec – kolektiv,
aktivita – pasivita, iluze – desiluze. Autorka tak mohla resumovat, že v daném období
„množství textů tematizujících odchod na venkov, či próz poukazujících na proměnu
autorského stylu (ať už směrem k lyrizaci, tvorbou kratších prozaických forem či
výběrem témat) není náhodné“, resp. že „strach normalizační kritiky z únikovosti,
kterou prostor venkova nabízel, nebyl bezdůvodný“ (s. 63).



Předložená práce je zpracována pečlivě, autorka formuluje s jistotou,
odpovídajícím způsobem pracuje s pojmy a prospěšně využívá poměrně široký rozhled
v sekundární literatuře. Podařilo se jí naplnit stanovený cíl, postihnout příznačné rysy
dané problematiky, a to jak společné zkoumaným textům, tak zejména příznačné
odlišnosti. V úvodu zmiňuje rovněž úmysl „ukázat, že i literatura, jež je dnes přijímána
spíše negativně, vlivem ‚nálepek‘ oficiální a normalizační, měla a má co nabídnout
i současnému čtenáři“ (s. 6). Bylo by na místě – třeba při obhajobě práce – zmíněný
přínos spojit zřetelněji s interpretačními nálezy shrnutými v závěru, vyzdvihnout tedy
případné nadčasové prvky a kvality.

Závěrem lze konstatovat, že Veronika Soukupová prokázala schopnost kvalitní
literárněhistorické práce, soustředěného interpretačního výkonu podloženého
odpovídající orientací v dobovém materiálu a kontextu. Doporučuji její diplomovou
práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.
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