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Posuzovaná bakalářská práce ukazuje' byt' na malém vzorku tří děl, ýtazný dopad
Února 1948 na stalinizaci české literatury' Ěr"act to byl vskutku razný a důsledný _ zatimco
část spisovatelů putovala do vězení, mizela ve vnitřním i vnějším exilu, privilegovaná a
protěžovaná komunistická elita se drala do popředí. Jejich ďla dosahovala nevídaných
nákladů, štědře dotována státem. Autorka si vybrala celkem vhodně tři známé plotagonisty
tohoto období zprvní poloviny 50. let. Bez ideologických předsudků se snaŽí úspěšně
rozebrat právě ideologické a propagandistické poslání lri romant: Řezáčovy Bitvy, Tuikova
protibat'ovského díla Bez šéťa a otčenáškova občana Brycha, proslaveného i filmovou
adaptací s Karlem HÓgrem v hlavní roli. Předložená práce působí přesvědčivě, má ucelenou
logickou a čtivou formu. o odborné erudici svědčí i pestrý á uonutý poznámkov ý apaút (136
odkazů) i seznam literatury a přílohová část se zajímav1imi tiografickými medailony.
ZejménaŘezáčovo a otčenáškouo dilo mělo o to větší působení a oblibu v určité části reŽimu
nakloněné veřejnosti, Že stojí Za pozornost všimnout si i rozdílů v literárn ím zpracov'aní. oba
autoři Ve své předchozí literární a umělecké tvorbě nebyli rozhodnď vyhraněnými
komunistickými bojovniky za nový svět. TěŽko dnes posou dft, ZáaŘezáčův výsosině agitační
román byl psán z vnitřního přesvědčení (o čemŽ pochybuji), či to byla promyslená řemeslná
práce s cílem zalíbit se režimu a dosáhnout vysokého nák]adu atími hónoráie. Tím spíše' Že
Ře7áč sám se později od svého románu a tehdejšího politického přisluhování distancoval
(eho syn působil dokonce později na Svobodné Evropě). Zbboto ňl.dirku byl snad román
dělnického spisovatele Turka morálně poctivější, ostatně navazujíci na předchozí
protibat'ovskou novelu Botostroj. Nesporně vyšší iiterární úroveň dosaiuje občán Brych,
ovšem napsaný jIž v pozdější fázi stalinizačního běsnění, kde přece jen eernobile pójeti
nezakrývá zcela odstíny pochybování, názorové proměny a stózitc;si kresbu charakteru.
ZdaŤilé práci slečny Černé nelze příliš výknout zjeinénedostatky. Její práce využíváliterární
analýzy stejně jako kulturně-politické interpretace a je zasazenado širšího koniextu dobových
souvislostí. I rccenzent objevil pro sebe některé zajímavé poznatky a novinky' Je až
neuvěřitelné, že n1qř 

-Iyan 
Blatný, později zapomenutý emigrant VBritánii podporoval

aktivně politiku KSC. Přiznám se, Že jsem nevěděl ani o skutečnosti, Že tolik vyizivany
komunistický manifest z25. února 1948 Kupředu, zpéúky ni krok, podepsal i Jiří Voskoveó,
možná aby mu nesebrali pas?' Z tohoto hlediska potom třeba chápu těŽkou pozici Voskovce
na začátku americké emigrace, kdy jej dlouho drŽeli na Ellis Islandu jáko pode ztelého
komunistu. Práci hodnotím jako výbornou.
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