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Diplomová práce Kláry Cermonové (N)ostalgie: Obraz dětství a mládí v socialismu v literatuře po 

r. 1989 je pozoruhodná zejména odvahou zpracovat v řadě ohledů poměrně průkopnické téma. 

Autorka si klade dvě nelehké otázky: (1) Nakolik je literatura, potažmo populární kultura, schopna 

formovat kolektivní paměť na určité historické období a (2) jakým způsobem se takové vzpomínání 

odehrává, jedná-li se o (fiktivní) vzpomínku na dětství/mládí prožité v daném období. Klára 

Cermonová si pro tuto analýzu vybírá období normalizace, které jí poskytuje vhodný materiál, 

neboť je specifické existencí řady konkurenčních vzpomínkových narativů. 

Zvolit vhodné primární texty se pro tuto práci ukázalo jako stěžejní. Po roce 1989 totiž vyšla celá 

řada děl, která různými způsoby uchopují téma člověk a dějiny druhé poloviny 20. století či 

každodennost tohoto období. Autorka se tedy musela seznámit s výrazně větším množstvím textů, 

než s kolika následně v diplomové práci pracovala. Analytická část práce (kap. 4) ukazuje, že jde o 

výběr promyšlený a funkční.

Spojujícími prvky korpusu zvolených literárních děl tedy jsou (1) období normalizace, (2) 

nostalgizující perspektiva dětského vypravěče a (3) status popkulturního besteselleru. Jedná se tedy 

o díla hojně recipovaná, která se stala součástí českého kulturního povědomí (Hrdý Budžes Ireny 

Douskové; Občanský průkaz Petra Šabacha a Báječná léta pod psa Michala Viewegha), což 

dokládají mj. i jejich úspěšná filmová a divadelní zpracování. Vliv na formování sdílené kulturní 

paměti na období socialismu lze tedy předpokládat. 

Právě kvůli zmíněné nostalgizující perspektivě, která se v řadě textů vracejících se k období 

normalizace ukazuje jako zcela klíčový stavební element, volí diplomantka jako svůj hlavní 

analytický nástroj pojem ostalgie. Zatímco v českém kontextu jde o termín užívaný spíše v oblasti 

populární kultury, v kontextu původním, tedy německém, jde o kulturně-antropologický pojem 

užívaný v běžném i odborném diskurzu k zachycení specifické perspektivy, jakou umělecká díla 

(literární, filmová, ale i výtvarná) nahlížejí na období reálného socialismu jako na období 

dětství/mládí autora či hlavního protagonisty.



Jedná se tedy o určitý typ vzpomínkové figury, proto také diplomantka v teoretické části práce 

předestírá paletu konceptů paměti a vzpomínání, z nichž se jako nejnosnější ukazují práce 

německého teoretika Jana Assmanna a jeho koncept kulturní paměti. V samotné analýze primárních 

děl pak Klára Cermonová zdařile ukazuje obousměrný proces, kdy jednotlivé vzpomínky formují 

společnou kulturní paměť určitého společenství, která pak zpětně formuje individuální vzpomínání. 

Jinými slovy – z obecné kulturní paměti reprodukované primárně masmédii pronikají jednotlivé 

emblémy (v případě reálného socialismu např. fronta na banány) do individuálních vzpomínek. I ve 

zbytku teoretické části (kap. 2.2-2.6; Paul Ricoeur, Francoise Mayerová, Ladislav Holý a Kamil 

Činátl) diplomantka prokazuje, že je schopná pracovat s náročnější teoretickou literaturou, vybrat 

z ní podstatné aspekty a ty aplikovat v analýze jednotlivých děl.

Jádro práce představuje analytická část (kap. 4), v níž diplomantka nahlíží na zvolená díla 

prizmatem kategorií, které se v typu ostalgické literatury jeví jako nejvýraznější. V první řadě je to 

kategorie vypravěče, neboť je to právě dětský/dospívající vypravěč, jehož optika je základním 

formujícím rysem ostalgického vyprávění. Dále je to zejména prostor rodiny ve smyslu místa 

utváření a udržování historické paměti, která stojí v době reálného socialismu v opozici 

k veřejnému diskurzu (tuto dichotomii privátního a veřejného zdařile zachycuje i kapitola 4.2.2 

Rodina jako sféra výsostného privátna a 4.5 Jedinec a instituce). Výrazným rysem ostalgických 

próz je také práce s dobovým ideologickým jazykem, jehož absurdita a frázovistost vyniká právě 

skrze dětského vypravěče, který doslovným chápáním odhaluje jeho prázdnotu (toto je patrné 

zejména v dílech Ireny Douskové). Analytická část si dále všímá kategorie postav a tendence 

k jejich schematizaci, ke které jednak dochází skrze dětskou perspektivu, jednak se jedná o jev 

příznačný pro řadu textu věnujících se tomuto historickému období (jak ostatně diplomantka 

ukazuje v kapitole 4.6.3).

Za vynikající část práce považuji syntetizující závěr, v němž autorka svoji analýzu zobecňuje a 

vyvozuje z ní vlastní teze o vlivu těchto děl na obecně sdílenou kulturní paměť. 

Klára Cermonová předložila zralou, vyváženou práci, ve které prokázala jak schopnost pracovat 

s náročnými teoretickými koncepty, tak schopnost citlivě interpretovat literární text. Její práce je 

cenná odvahou přistoupit k nezpracovanému tématu a předložit řadu vlastních závěrů a originálních 

postřehů.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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