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Markéta Skorkovská si ve své práci klade za cíl vytvořit krátkou antologii současných autorů 

Kladenska s komentáři a interpretacemi. Studentka si zvolila tři klíče, podle kterých vybírala autory 

do své antologie: místo narození v Kladně, místo pobytu v Kladně a kladenská tematika v díle.  Pro 

zařazení do antologie postačilo, pokud autor splňoval alespoň jednu ze stanovených podmínek. 

K naplnění svého cíle si pisatelka zvolila metodu rozhovoru, pro jehož realizaci si vybrala pět 

autorů Kladenska. Až na některé výhrady stanovený cíl naplnila.  

U každého autora uvádí studentka velmi podrobný životopis - možná by bylo vhodné uvádět 

pouze ty biografické údaje, které mají přímý vztah k autorovu dílu. Následuje vždy seznam 

autorovy dosavadní tvorby, ukázka z díla a jeho interpretace. Spíše než o interpretaci díla se 

v autorčině případě jedná o postihnutí hlavní dějové linie a výčet postav (tedy jakési shrnutí). Zde 

tedy vidím slabinu v naplnění stanoveného cíle. Studentka mohla do své práce zařadit více 

subjektivních dojmů z prováděných rozhovorů a vlastních postřehů a interpretací těch informací, 

které jí autoři poskytli.  

Po jazykové a formální stránce je práce M. Skorkovské velmi zdařilá. Pouze v klíčových 

slovech postrádám též jména autorů, kterými se pisatelka zaobírá ve své práci. Oceňuji, že se 

studentka snažila vybrat autory pro svou antologii tak, aby postihla všechny literární druhy a její 

práce tak byla rozmanitá. Nicméně je škoda, že se jí přes velkou odlišnost vybraných autorů 

nepodařilo v uvedených dílech nalézt nějaké společné rysy. Na druhou stranu autorka ve své práci 

uvádí zajímavé informace, které jsou ve většině případů nové a doposud nepublikované. Úspěchem 

muselo pro autorku být i to, že její rozhovor s Josefem Řemínkem vyšel v podnikovém časopise 

Poldi Kladno. 



Otázka do diskuse: Umělecká kvalita díla Lubomíra Rysa. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

 

V Praze dne 30. 5. 2013                                                  PhDr. Lucie Zimová 

 


