
Posudek na diplomovou práci Barbory Poledňákové 

 

Předmětem práce je novela Josefa Škvoreckého Konec nylonového věku zkoumaná v širších 

souvislostech Škvoreckého díla. Je to próza, která vznikla na jaře 1950, měla vyjít na konci 

padesátých let, ale poprvé vyšla až v roce 1967. Autorka práce se zabývá její genezí a recepcí, 

ale hlavně se soustřeďuje na jednotlivé postavy, narativní situace a analyzuje dialogičnost 

díla. Zvláštní pozornost věnuje próze z hlediska edičního. Zde se koncentruje k problematice 

poznámkového aparátu a jeho možnosti demonstruje na dvou úryvcích z novely. 

Práce Barbory Poledňákové je napsána inteligentně, autorka prokázala výtečnou znalost 

Škvoreckého díla, schopnost interpretace literárního textu, dobře se orientuje v ediční 

problematice. Práce představuje přínos k poznávání Škvoreckého tvorby a splňuje nároky na 

diplomovou práci.  

Povinností oponenta je ovšem upozorňovat na nejasnosti nebo problematické pasáže. Z tohoto 

úhlu pohledu se mi zdá koncepce práce poněkud rozptýlená. Snad je to tím, že se autorka 

snažila sledovat více aspektů, jednak sleduje genezi díla, jeho recepci a podává interpretaci, 

zadruhé analyzuje narativní situace, dialogy, monology a dialogičnost a zatřetí ji zajímá 

textologická problematika. Každé z těchto tří témat, důkladně pojednávané v kontextu 

Škvoreckého díla, by patrně vystačilo na diplomovou práci. Předložená práce na mě místy 

působí tak, jako by jednotlivé problémy byly někdy jenom glosovány. Pokud by třeba recepce 

Konce nylonového věku měla být zkoumána v duchu Vodičkovy studie o Nerudovi, jíž se 

Barbora Poledňáková dovolává, musela by být mnohem větší pozornost věnována dobovým 

estetickým, generačním, skupinovým aj. normám, v jejichž kontextu jednotliví kritici a 

referenti dílo vnímali a hodnotili. Pokud jde o narativní situace, je Stanzelova studie jistě 

dobrým východiskem k analýze. Kladu však otázku, zda je třeba tak podrobně rekapitulovat 

Stanzelovy obecně známé teze a zda výsledná aplikace není trochu mechanická. Úvahy o 

poznámkovém aparátu a vysvětlivkách jsou jistě žádoucí. Autorka správně připomíná různé 

zaměření jednotlivých edic s ohledem na předpokládaného čtenáře a také generační změny 

v rozumění historickým a kulturním faktům. Nejsou však její vlastní vysvětlivky příliš 

důkladné? Na třináct řádek Škvoreckého textu připadá víc než padesát řádek vysvětlivek. Sám 

bych určitě nevysvětloval pojmy jako existencialismus a freudista nebo jména jako jsou 

Sartre, Huxley, Camus, Anouilh. U Předvoje jde evidentně o poválečný studentský časopis, 

který se hlásil k odkazu komunisticky orientované skupiny mladých odbojářů Předvoj, jejíž 

představitelé byli koncem války zatčeni (např. Karel Kosík) a mnozí ještě 2. 5. 1945 

popraveni. Těžko mohlo jít o týdeník z Jičínska, který vycházel až od roku 1960, když byla 

próza napsána už o deset let dříve. 

Stylistické a věcné nepřesnosti jsou spíše vzácné. Např. „literárně-teoretický“ by se mělo psát 

stejně (bez tiretu) jako „literárněhistorický“. Nünnung na s. 29 má být Nünning. „Pření“ na s. 

51 bych nahradil prostým spor nebo pře. „Hybridní typ edice“ v současnosti označuje 

souběžné vydání digitální i knižní edice (připravované vydání Gellnera, Hlaváčka, Bezruče 

v Ústavu pro českou literaturu AV). Ghetto Swingers nehráli v Osvětimi, ale v Terezíně (viz 

např. film Transport z ráje). 



Jak jsem už napsal, práce Barbory Poledňákové má celkově velmi dobrou úroveň. Doporučuji 

ji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře. 

 

8. 9. 2013                                                                                                    Jiří Holý 

 

 

  


