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Eva Vrabcová svou bakalářskou práci zacílila na povídkovou tvorbu Josefa Škvoreckého. 

Zkoumala především způsob vyprávění v autorových raných povídkách z roku 1948. Cíl své 

práce přitom formulovala zřetelně a reálně, zvolila adekvátní přístup k tématu dosud nikoli 

dostatečně reflektovanému v odborné literatuře, který jí umožnil rovněž otevřít některé 

nové a přínosné aspekty a otázky. 

 Autorka nejprve stručně a pro potřeby své práce vhodně osvětluje místo povídek 

v rámci chronologie a poetických proměn celého Škvoreckého literárního díla (v 

konfrontaci s obsahem a členěním Spisů). Všímá si přitom i dobově příznačných 

kontextových okolností a vlivů. Po tomto shrnujícím a třídícím úvodu následují dvě 

stěžejní kapitoly věnované podrobné analýze povídek Cesta k ateliérům a Divák v únorové 

noci. Soustřeďují se v příslušných a porovnatelných podkapitolách na kompozici 

a prostřední, na postavy a zvláště na vypravěče a vypravěčské postupy. Autorka 

charakterizuje jejich funkci – s metodologickou oporou v pracích F. K. Stanzela 

a L. Doležela, především však na základě vlastního pozorného, takřka „close“ čtení. Tento 

přístup umožňuje dosti přesvědčivě ukázat specifické principy Škvoreckého povídkové 

techniky i tvůrčí metody obecně, charakteristické konstanty, které lze shledat již v jeho 

prvních textech, byť srovnání ukazuje, že se jejich konkrétní realizace liší.  

 Předložená práce je zpracována pečlivě, vyniká formulační jistotou a jasností, 

úsilím o faktografickou spolehlivost a argumentační průkaznost; je logicky a přehledně 

rozvržena. Autorka účelně využila výtečný rozhled po Škvoreckého tvorbě a orientaci 

v dosavadní literatuře předmětu, k níž přistupovala i s kritickým odstupem. Osvědčila 

rovněž cit pro kontrastní, životné momenty, schopnost pojmenování odpovídajících 

fenoménů (hra, absurdita, stylizace, filmovost, vypravěčské znejisťování ad.), specificky 

prožívaného a vyjádřeného bezprostředního vztahu k dobovým politickým událostem. 

Mohla tak konstatovat: „Analýza vypravěčských postupů a narativních principů dále 

odhalila, že výstavba vybraných povídek je určena jednou či dvěma stěžejními 

zákonitostmi, které nabízejí interpretační klíč i k dalším rovinám textu“ (s. 40; i když tyto 

„zákonitosti“ mohly být v tomto místě Závěru ještě vyznačeny, resp. zopakovány). 

  

Eva Vrabcová podala soustředěný výkon a naplnila stanovený cíl, prokázala schopnost 

fundované a spolehlivé literárněhistorické práce a objevné interpretace. Doporučuji její 

bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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