
POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

ÚSTAV BOHEMISTICKÝCH STUDIÍ FF UK 

 

Autorka práce: Bc. Svetlana Kozhina 

Diplomová práce: Reflexe normalizačních procesů v české literatuře 70. a 80. let 

Vedoucí práce: PhDr. Tomáš Vučka 

 

Předkládaná diplomová práce otevírá dosud ne zcela prostudované téma obrazu české 

(československé) společnosti v literárních textech období normalizace, a to na základě 

komparace tří vybraných autorů a jejich textů (B. Hrabal, Zd. Zapletal, Vl. Páral). Práce je 

přehledně a logicky rozdělena do tří vzájemně propojených kapitol. Oceňuji, že diplomantka 

v první části předkládá zajímavý exkurz do historicko-společenského, politického a 

ekonomického pozadí normalizace, na jehož podkladě pak vysvětluje principy a příčiny 

normalizačních procesů, jejich úlohu v médiích, kultuře a konečně i jejich zásah do osobního, 

každodenního života společnosti. Detailně a pečlivě studuje proměny veřejného a kulturního 

života, postupné omezování publikačních možností a nástup ideologicky nezávadných 

uměleckých děl (autorka práce zmiňuje nejen literaturu, ale např. také filmovou tvorbu). Její 

pohled není ovšem jen rámcován zjednodušeným vymezením uměleckých děl pro- a 

protirežimních (či ideologicky závadných, nepřijatelných), ale soustředí se také na tvorbu 

"středního proudu" (např. Svěrák a Smoljak, Menzel, Chytilová aj.). Inspirována studií 

Kamila Činátla vykresluje následně diplomantka každodenní život normalizační společnosti s 

ohledem na prohlubující se materialismus a egoismus, který však souběžně vedl u značné 

části společnosti k frustraci. 

 Za velice podnětnou pak považuji kapitolu věnovanou kánonu socialistického 

realismu, především pak úvahám nad povahou a podstatou totalitárního systému (autorka 

čerpá z tezí Lewise Mumforda), z nichž jsou nadále velmi přesně odvozeny i charakteristické 

rysy totalitární estetiky (přetváření reality, záměna reality s irealitou, historický fakt jako 

konstrukt, proces mytizace apod.). Ačkoli zde diplomantka hovoří především o genezi 

socrealistické estetiky a s ní spojené propagandy, závěry a poznatky, ke kterým dochází, 

můžeme vnímat jako obecně platné pro podstatu jakéhokoli totalitního systému (zde jen 

podotknu: škoda, že diplomantka v této části své práce nezvážila též teorie Hermanna 

Brocha). Jak autorka práce dále dokládá, kánon socrealismu 50. let postupně prošel změnou a 

v řadě ohledů se realismus 70. let od svého vzoru liší. 

 Závěrečná třetí kapitola je věnována podrobné a vyčerpávající analýze vybraných 

autorů a jejich textů. Oceňuji, že diplomantka se nespokojila s pouhým výčtem společných či 

naopak odlišných znaků, ale zasazuje je do hlubších společenských, kulturních i filozofických 

souvislostí, a to nejen na pozadí vývoje v tehdejším Československu, nýbrž všímá si i širších 

interkulturních a intertextuálních vazeb. Její analýzu postav a jejich rolí i charakterů či 



významu, jaký hraje v analyzovaných textech historičnost a dějinnost atd. považuji za velice 

inspirativní příspěvek nejen ke studiu normalizační literatury, ale celé společnosti daného 

období. Ocenit též musím vysokou míru erudice: diplomantka suverénně, avšak stručně a 

věcně, propojuje nejen fakta čistě literárně-estetického charakteru, ale rysy literární studuje a 

ukazuje na pozadí společenském, historickém a politickém. Musím dodat, že ve všech těchto 

oblastech prokázala autorka diplomové práce svou hlubokou obeznámenost s tématem, která 

se zdaleka nesoustředí jen na literární či umělecké pole. 

 Diplomová práce je logicky a přehledně uspořádána, vyzdvihnout rovněž musím její 

jazykovou a stylistickou úroveň. Závěry, k nimž diplomantka dospívá, jsou logické a silně 

argumentačně podložené, opřené jak o její vlastní brilantní analýzu, tak také o bohatou 

sekundární literaturu, s níž diplomantka pracuje na profesionální úrovni. Závěrem dodávám, 

že diplomantka přistupovala ke své práci neobyčejně pečlivě a systematicky. Diplomová 

práce zcela splnila nároky, které jsou na odborný text tohoto charakteru kladeny a já s radostí 

doporučuji tuto práci k obhajobě s hodnocením výborně! 

 

Otázky: 

1) Lze nalézt obdobné rysy, jaké vykazuje československá literární tvorba za normalizace, 

také např. v ruské literatuře té doby? Pokud ano, jaké? 
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