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Bakalářská práce Markéty Skorkovské je pokusem o tvorbu komentované antologie 

současných autorů Kladenska. Výběr tématu oceňuji i proto, že se Markéta rozhodla pro tvůrčí 

práci s vlastním vkladem, pro práci, která neopakuje mnohokrát řečené, pro práci, která vyžaduje 

vlastní tvůrčí úsilí a hledání. Markéta uplatňuje tři kritéria výběru autorů pro svoji „malou“

antologii (5 autorů): 1/ místo narození v Kladně, 2/ místo pobytu v Kladně, 3/ témata a motivy 

související s Kladnem či kladenským regionem, přičemž postačilo naplnění alespoň jednoho 

kritéria.

Dle mého názoru je práce solidní ve své jazykové úrovni, ve snaze o novost, jak jsem již 

naznačil výše. Je třeba ocenit poctivě připravené a provedené rozhovory s autory. Za slabinu práce 

považuji kvalitu a hloubku interpretačních komentářů. V mnoha případech se jedná spíše o popisy 

díla ve smyslu shrnutí děje, postav apod. než o interpretaci. Věřím však, že si v následujícím studiu

Markéta mnohé poznatky doplní, mnohé vědomosti a dovednosti týkající se (nejen) interpretace 

literárního díla získá a dále zhodnotí.

Závěr bakalářské práce by mohl přinést např. společné rysy díla pěti vybraných autorů, avšak 

nabízí se otázka, zda tyto společné rysy skutečně existují a zda by nebylo jejich hledání poněkud 

násilné. To rovněž nechávám Markétě jako námět k zamyšlení pro účely obhajoby. K obhajobě dále 

navrhuji Markétě zamyslet se nad tím (či shrnout), v čem jednotliví autoři aspirují na uměleckou 

hodnotu svého díla.

     Bakalářskou práci Markéty Skorkovské doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi 

dobře. Přeji Markétě mnoho úspěchů v dalším profesním i osobním růstu.

V Praze dne 30. 5. 2013                                                  PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.


