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Předložená diplomová práce se zabývá analýzou tří vybraných a oficiálně vydaných děl v době 

normalizace, jež však svou poetikou patřila do tzv. literárního meziproudu. Analýza je 

provedena na pozadí širších kulturně-společenských proměn daného období, soudobých 

uměleckých požadavků kladených na oficiální literaturu a v kontextu tvorby autorů vybraných 

děl, Hrabalovy, Páralovy a Zapletalovy. Rozbor tří vybraných titulů se pak věnuje tomu, jakým 

způsobem a do jaké míry jsou naplněna kritéria poetiky sociálního realismu doby normalizace 

a jak je narušují či překračují. V rozboru jsou tedy konfrontovány způsoby zobrazení 

normalizační společnosti v těchto dílech na straně jedné a v literatuře angažované na straně 

druhé.  

 

Teoretická část práce kromě zevrubného popisu kulturně-politické situace v Československu 

přináší i porovnání socialistického realismu doby 40. a 50 let a doby normalizace, a to jak 

využitím dobových prací literárních kritiků, tak i současných literárních historiků. Autorka 

práce si dobře všímá i toho, že umělecká tvorba normalizace není příliš podrobně zpracována 

ve své plastičnosti (až na underground, exil, či tituly konvenující oficiální poetice). Rozbor 

vybraných děl tak zaplňuje jistou mezerovitost a přináší nové poznatky. 

 

Teoretická práce předkládá velmi plastický obraz daného období a část praktická pak velice 

zdařilou, detailní a přesvědčivou analýzu. Vytyčené práce cíle byly zcela splněny. 

 

Práce má promyšlenou strukturu, je pro ni využita řada pramenů, kterou autorka uměla dobře 

zpracovat i ji kriticky zhodnotit. Je patrné vysoké autorčino zaujetí tématem a pečlivost, s níž 

k práci přistupovala. Kapitoly na sebe logicky navazují. Výběr literatury i formální stránka 

práce jsou vynikající. Ráda bych vyzdvihla vysoce kultivovanou češtinu, jíž je práce psána. Jen 

někdy se projevují stopy mateřštiny (opakovaně z jedné strany / z druhé strany – místo na jedné 

straně / na druhé straně; sloužit dobrým příkladem – místo jako / za dobrý příklad) či drobné 

překlepy, jež jsou opravdu marginální. Jedinou „výtku“ k práci bych měla v tom, že do závěru 

by se již neměly uvádět poznámky pod čarou, zejména k termínům, které byly vysvětleny 

v předchozích kapitolách, je to zbytečné. 

  



 

Vzhledem k výše uvedenému nelze než konstatovat, že práce splňuje veškerá kritéria na ni 

kladená. Práci hodnotím známkou výborně. 

 

Možné otázky k obhajobě: 

 

1. Přestože cílem práce nebylo vyjádřit se k umělecké kvalitě vybraných próz, mohla byste 

ji okomentovat? 

 

2. Jak docházelo k syntéze romantismu, realismu a klasicismu ve směru socialistického 

realismu v jeho podobě popřevratové, po r. 1948, a v době normalizace? 
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