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Alice Miklošková předkládá bakalářskou práci na téma prozaického díla českého spisovatele 
Josefa Škvoreckého. Práce je rozčleněna do šesti kapitol různého rozsahu, které přinášejí 
v následující posloupnosti výběr jistých významných fakt ze Škvoreckého života, obecnou 
charakteristiku prózy jako literárního druhu, bibliografii Škvoreckého díla, jeho stěžejní 
romány, roztříděné autorkou do tří různých období, pohled spisovatele na sebe sama 
prostřednictvím autobiografické knihy Samožerbuch a závěrečné shrnutí poznatků o 
Škvoreckého tvorbě. 

Má-li se posoudit struktura, celkové kompoziční uspořádání práce, a její jazykové ztvárnění, 
vyvstávají tu podle mého názoru některé otazníky. Počáteční část je nazvána Uvedení autora 
aje v ní speciálně vyčleněna podkapitola Život Josefa Škvoreckého, přičemž se některé údaje 
prakticky beze změny opakují na dvou místech v textu. Když už byla životopisným faktům 
věnována samostatná kapitola (což bych v souvislosti s názvem práce nepovažoval až tak za 
nezbytné),vhodnější by podle mého názoru bylo podat ona fakta ze Škvoreckého života 
jakožto významný zdroj inspirace konkrétních literárních děl, což mohlo být podrobněji a 
analytičtěji doloženo v nejrozsáhlejší kapitole nazvané Prózy Josefa Škvoreckého. 
Pokud jde o druhou kapitolu málo invenčně nazvanou Próza, ta podává na pouhé jedné 
stránce pokus o obecné přiblížení tohoto pojmu. Trochu mi uniká smysl jejího zařazení. 
Podle mě zde působí poněkud neorganicky. Předpokládám, že případní čtenáři práce mají o 
pojmu prózy dostatečně jasno. Jakožto součást práce o Škvoreckém je tato de facto pouhá 
vložka zbytečná, jakožto obecné poučení o fenoménu prózy je nepřesná, informativně 
nedostatečná a v neposlední řadě někde faktograficky zavádějící. 

Kapitola nazvaná Bibliografie J.Š v sobě zase poněkud disparátně spojuje vlastně neúplné 
bibliografické údaje o (ne všech) autorových dílech s vylíčením spisovatelovy tvůrčí dráhy 
v chronologickém sledu. Bylo by bývalo smysluplnější obsah této části rozdělit. Do úvodní 
kapitoly mohlo přijít ono chronologické pojednání o tvorbě, k němuž by se na příslušných 
místech vedly paralely k spisovatelovým životním osudům a bibliografie v podobě úplného a 
kompletního výčtu děl mohla být připojena za vlastní text práce např. jako příloha. 

V nejrozsáhlejší kapitole práce Prózy Josefa Škvoreckého Miklošková podává charakteristiky 
sedmi románů, podle jejích vlastních slov hrajících roli určitého mezníku v jeho tvorbě. 
Nejsou mi jasná kritéria výběru právě těchto děl. Z názvu kapitoly neplyne, že by se autorka 
neměla zabývat i Škvoreckého povídkovou a novelistickou tvorbou a myslím si, že např. 
Legenda Emoeke nebo Semiramenný svícen tu mohly pro nemalou důležitost v kontextu 
spisovatelovy tvorby být brány v potaz. Na druhou stranu zařadila mezi pojednané romány 
Prima sezónu, která má spíše povídkový charakter. Není mi jasné ani časové vymezení 
Škvoreckého tvůrčích období.. U ní začíná to první publikací románu Zbabělci. Je však třeba 
si uvědomit, že první kroky do světa literatury Škvorecký učinil už v letech protektorátu, ne-li 
těsně předtím, což autorka jinde připomíná. Zajímavé je, že jako hranici mezi tvůrčími 
obdobími Miklošková nevidí v odchodu Josefa Škvoreckého do exilu a ukončuje druhou 
etapu jeho vývoje Příběhem inženýra lidských duší.. Tam, kde bychom čekali nějaké formální 
charakteristiky děl obou prvních tvůrčích období, tj. např. v podkapitole Znaky liter. 
tvorby ... , se jich vlastně nedočkáme, jen se tam připomíná tematické vymezení v tom kterém 



úseku tvorby. Následující tvůrčí období zůstalo představeno torzovitě, v podstatě jen 
románem Scherzo capriccioso. 

Předposlední kapitola O sobě samém, která měla přiblížit to, jak spisovatel reflektuje sebe 
sama jako člověka a tvůrce, má rozsah dvě strany, více než polovinu textu však tvoří 
obsáhlé citáty z knihy Samožerbuch, chybí zde jako jinde v práci osobitější přístup autorky. 

V textu se občas setkáváme s formulacemi, jimž chybí větší pečlivost a kultivace, 
C ... spisovatel působil v různých literárních žánrech .... , ... absolutní sluch pro hovorový 
jazyk ... , ... středoškolskou docházku nastoupil...) někdy přímo s chybným použitím slova 
C ... po polistopadových událostech ... , ... prózu dělíme prvně na prózu uměleckou .... ) 

Po zvážení všech kritických připomínek a za předpokladu, že Miklošková bude schopna na 
určité úrovni vystoupit s ústní obhajobou své práce, navrhuji klasifikovat ji známkou "dobrý". 


