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Průběh obhajoby:

1. Diplomantka představila svoji práci, její metodu a její závěry. 
2. Vedoucí práce ve svém posudku zdůraznil, že práce vzniká v době „vyhasínání 

literárních kódů“, což způsobuje rozchod mezi modelovým a reálným čtenářem 
Škvoreckého próz.  Autorka práce se však vyrovnala s tímto problémem s nebývalou 
erudicí a s využitím co nejširšího spektra materiálu, který jí pomohl rozklíčit 
významovou výstavbu textu, která spoléhá na znalost historických souvislostí. Oponent 
rovněž konstatoval, že práce je výjimečným svědectví o genezi recepce a stavu recepce 
u mladé generace a i v tomto smyslu znamená velký přínos.

3. Oponenstký posudek konstatoval analytický přínos práce ve vztahu ke kanonickému 
dílu z pozice čtenářské gramotnosti. Ocenil vysokou míru sebereflexivnosti 
interpretační práce. Posudek rovněž ocenil analytickou práci na technice Škvoreckého 
vyprávění, souvislé a metodologicky zajištěné studium kompozice.

4. Diplomantka konstatovala obtíže při četbě, které vznikají z překřížení složité narativní 
výstavby se sdělením, které je dobově založeno a předpokládá se znalost kódů. Svěřila 
se s obtížemi, které souvisí s četbou moderní prózy, ovšem s uspokojením, které tyto 
obtíže v důsledku přinášejí. Uvažovala o tom, zda při četbě takového typu textu je 
nutné rekonstruovat dobový kontext, zda si Škvoreckého text zachovává i bez znalosti 



konetxtu svoji výpovědní sílu.
5. V obhajobě se věnovala pozornost žánrovému zažazení textu, diskutovala se možnost 

interpretačního přístupu k textu ve školské praxi, založení fikce a vztah fikčního k 
autentickému.
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