
Posudek vedoucího diplomové práce Barbory Poledňákové 

Novela Konec nylonového věku z roku 1950 

a její kritická edice 

 

 

 

Próza Josefa Škvoreckého, napsaná v roce 1950, ale vydaná až o 17 let později, znamená v autorově tvorbě 

vybočení z převažujícího zvoleného uměleckého půdorysu v několika ohledech: (a) odlišný narativ, než je 

přímá vypravěčská perspektiva v první osobě, (b) zasazení děje do jiného než maloměstského 

„kosteleckého“ prostoru, (c) jednota děje, místa a času, (d) oslabená iluze autobiografismu. V dosavadním 

výzkumu stál Konec nylonového věku spíše na okraji pozornosti, zastíněn Škvoreckého romány nebo 

kratšími introspektivními prózami (Legenda Emöke nebo Bassaxofon), a pokud byl předmětem 

interpretační aktivity (v anglicky i česky psaných knižních pracích), pak převážně v souvislosti s politickými 

konotacemi textu. 

 Diplomová práce Barbory Poledňákové k novele přistupuje ze tří vzájemně se doplňujících úhlů. 

S oporou o nejnovější rukopisné nálezy pojednává o vývoji textu od původní k finální verzi a o její dobové 

recepci, podrobně se věnuje jednotlivým vypravěčským ohniskům, tj. postavám, jejichž perspektivou čtenář 

sleduje nejen aktuální děj, ale i jednotlivé motivace jednajících a přemýšlejících (vzpomínajících, 

projektujících) subjektů, a zabývá se novelou též jako vydavatelským problémem. 

 V prostřední, výkladové části své DP, přistupuje Barbora Poledňáková k problematice prismatem 

teorie vyprávění F. K. Stanzela a prostřednictvím konceptu dialogičnosti J. Mukařovského. Rozborem 

proměňující se optiky vzájemně se pozorujících postav dochází k tomu, že jako prostředky návaznosti a 

soudržnosti textu působí jednak úvodní a závěrečné výpovědi jednotlivých pasáží, jednak to jsou vedlejší 

postavy vyskytující se v jednotlivých úsecích jako aktivní aktéři nebo jako předměty úvah příslušných 

narátorů. 

  Třetí přístup, který diplomantka vůči textu volí, předpokládá kritický vydavatelský záměr, který se 

jednou bude muset vypořádat s tím, že autor sám adjustoval Konec nylonového věku osobitými 

vysvětlivkami. Autorka se na jedné straně zabývá problémem, jak v budoucí edici pojednat vztah mezi 

původními spisovatelovými a novými vydavatelskými poznámkami, na straně druhé pak poměrem 

komentáře, přinášejícího osvětlení vnětextových realit, k aparátu, jenž představí Konec nylonového věku v 

souvislostech Škvoreckého díla-makrotextu. 

 Práce přináší původní rozvržení problematiky a v několika ohledech nabízí nové, dosud 

neformulované výsledky bádání. Rád ji proto doporučuji k obhajobě. 

 

Michael Špirit       Praha, 8. 9. 2013 


