
Posudek na diplomovou práci Bc. Veroniky Soukupové: Venkov v oficiální próze 70. a 80. let  

 

Téma práce Veroniky Soukupové je dob e promyšleno a sama práce je p ehledně rozvržena. 
Jde o venkov v oficiální české próze doby normalizace, tedy sedmdesátých a osmdesátých let 
20. století. Je z ejmé, že žánr venkovské prózy, jenž má v české literatu e ko eny v 19. století 
(nap íklad Rais, Holeček, Nováková) a v meziválečném období (ruralismus, Jan Čep), se za 
normalizace aktualizoval z vnějších sociokulturních p íčin. Venkovská próza, v jejímž 
rodokmenu stále zůstával chronotyp idyly, znamenala jistý únik p ed požadavkem oficiální 
kritiky zobrazit „současnou vyspělou socialistickou společnost“. V tomto smyslu to byla 

analogie prózy historické i humoristické i sociálních fenoménů jako byly chata ení a obecně 
eskapismus, únik do soukromí a malého důvěrného prostoru. 

Kladem práce Veroniky Soukupové je, že zpodobuje různé podoby tohoto žánru, její 
individuální realizace. Pro Jana Otčenáška v románu Když v ráji pršelo (1ř72) to byla 

možnost vrátit se do oficiálně publikované literatury, aniž by plně p istoupil na požadavky 
kritiky (jde o dovedně napsané spíše oddechové dílo obdobné t eba Neffově trilogii v žánru 
historického románu nebo jeho Rouchu pana de Balzac). Bohumil íha a jeho Doktor 

Meluzin (1973) vyšli oficiálním požadavkům vst íc mnohem dál (nechybí odkaz ke 
„krizovým letům“, nalezená aktivita hlavní postavy), jako ostatně v celé své tvorbě pro 

dospělé. Úměrně tomu klesla umělecká hodnota díla. Autor tehdy mladé generace Ji í Medek 
ve dvou verzích Píšťaliček (1ř72, 1ř74) byl originální jak lyričností, tak náznakovitostí a 
nekonvenčním pojetím svého hrdiny. Posledním analyzovaným autorem oficiálně vydávané 
prózy je Jan Kostrhun, jehož díla zasazená do jihomoravského venkova mají značně odlišnou 
podobu: vedle konvenčních Černých ovcí (1ř74) a Pytláků (1977) je to umělecky mnohem 
p esvědčivější soubor povídek Houpací kůň (1ř76) a na jeho základě vzniklá novela 
Vinobraní (1ř7ř), kde jsou mimo jiné tematizovány narušené mezilidské vztahy a bezohledný 
postoj venkovského člověka vůči p írodě. 

Poutavým doplňkem k těmto prózám jsou dvě prózy neoficiální, tedy samizdatový román 
Mojmíra Klánského Vyhnanství (Petlice 1ř75) a exilová Nesnesitelná lehkost bytí (Toronto 

1985) Milana Kundery, p esněji její „venkovská“ kapitola. Zde se prostor venkova mění 
v antiidylu a obě díla vyznívají jako polemika proti oficiálním schématům. 

Diplomová práce je koncizní, stylově a jazykově dob e napsaná. Teoreticky se opírá o 
koncepty Bachtinovy (chronotyp idyly), Bachelardovy, Hodrové a Macury (poetika prostoru a 

míst) a Stanzelovy (poetika vyprávění). Autorka využívá dostupné literatury, kritiky oficiální 
(Vladimír Dostál, Vítězslav Rzounek, Štěpán Vlašín, Miloš Pohorský), mimooficiální (Milan 
Jungmann, Květoslav Chvatík) i z oblasti šedé zóny (Václav Königsmark, Jan Lukeš). Její 
argumenty jsou logické a závěry p esvědčivé. 

Práci doporučuji k obhajobě a jako její vedoucí navrhuji známku „výborně“. 

 

14.5. 2017         Ji í Holý 


