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Posudek vedoucího práce 

Diplomantka se ve své bakalářské práci věnuje zhodnocení nejvýznamnějších próz 

dosud žijícího spisovatele Josefa Škvoreckého. Pokouší se vysledovat jejich genezi, zařadit 

důležitá díla do jednotlivých etap vývoje tvůrčích snah autora a celkově je zhodnotit. 

Z desítek románů, povídek, esejů a scénářů jsou pro ilustraci vyzrávání próz Škvoreckého 

vybrány ty nejcharakterističtější pro zachycení vyzrávání próz, a to jak z hlediska fOffilálního, 

tak obsahového, přičemž je důraz kladen zejména na kompozici děl a opakování či vývoj 

témat. Nedílnou součástí práce je srovnávání pojetí hrdinů Škvoreckého próz, vyhodnocování 

jejich přecházení z jednoho díla do druhého, případného vyzrávání protagonisty. Zobrazení 

hlavní postavy v prózách je neustále konfrontováno s biografickými fakty ze života 

Škvoreckého, která se většinou osobitě zrcadlí v autorově tvorbě. 

Pisatelka nejen souběžně sleduje vývoj autorových životních zkušeností a jejich 

evokaci ve více či méně autobiograficky poznamenaných prózách, ale věnuje se i teoretickým 

problémům. Zdůrazňuje rozdíly ve struktuře jednotlivých próz, poukazuje na význam posunů 

od ich-formy k er-formě, zamýšlí se nad rolí vypravěče ve Škvoreckého díle. 

Po charakteristice určitého tvůrčího období Škvoreckého se Alica Miklošková věnuje 

shrnutí rysů sledovaných prací, případně se snaží vystopovat jejich vývoj v daném celku, 

sleduje práci autora s jazykem, který osobitě dokresluje charakteristiku doby, navíc obsahuje i 

prvek humoru, občas kritického. 



Práce je rozdělena do šesti kapitol. V úvodní části je představen život Josefa 

Škvoreckého, více či méně inspirující jeho tvorbu. Teoreticky zaměřená kapitola druhá se 

míjí zamýšleným záměrem, pokouší se poněkud samoúčelně a v rámci předkládané práce 

nadbytečně shrnout obecně známé a až příliš zjednodušeně pojaté rysy prozaických děl. Třetí 

část práce se věnuje bibliografii autora. Z hlediska kompozice práce by bylo výhodnější, 

kdyby tato část byla podobně jako předcházející kapitola vhodně zakomponována do 

ostatních kapitol práce, případně by bylo možné kapitolu třetí uvést jako samostatnou přílohu. 

čtvrtá rozsáhlá kapitola se na základě poznatků odborné literatury i vlastního přínosu A. 

Mikloškové věnuje prací sledovanému světu próz Škvoreckého, které obsahově a částečně i 

formálně rozebírá a zařazuje do kontextu autorovy tvorby. Vytýčení jednotlivých tvůrčích 

období, samostatný rozbor prací, konfrontace vlastních závěrů s poznatky odborné literatury a 

vyhodnocení přínosu autorovy tvorby považuji za nejlepší pasáže předkládané bakalářské 

práce. Pisatelka si jako svůj úkol zadává nejen rozbor daných prací, ale i vyhodnocení reakce 

dobové kritiky a postižení významu těchto děl pro českého adresáta, a to v době jejich 

uveřejnění a s časovým odstupem v době současné. V této souvislosti pozitivně hodnotím 

závěrečné shrnutí práce vyhodnocující originální i jednotící prvky autorova díla, jeho typické 

motivy i jejich případný vývoj, postižení jedinečných i opakujících se autorových přístupů 

k prózám. 

Text studie je až na drobné nedostatky a neobratnosti ve vyjádření poměrně dobře 

zpracován i po stránce pravopisné. Nicméně na str. 17 se vyskytuje nadbytečná interpunkce 

(Díky ... řazení vzniku děl...Lpoznáme .. ), na str. 18 chybí interpunkce ve větě vložené: " které 

vystupuje pod názvem Kostelec, ... ", neobratné vyjádření demonstruji příkladem: "Příběh se 

odehrává v Kostelci, který je autorovým rodným městem Náchodem". 

Bakalářská práce diplomantky je celkově psána dobrou češtinou, je aktuální, oceňuji 

zvládnutí a zpracování odborné literatury, která je vhodně vybrána i citována. V souvislosti 

s citacemi není vhodné pro daný typ práce používat citací z Otevřené encyklopedie 

Wikipedia, která nedává dostatečné záruky objektivity a vědecké správnosti uváděných faktů. 

Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem kjejímu samostatnému vypracování navrhuji 

hodnocení: velmi dobře. 
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