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Cíl práce, její účel a směřování  

Autorka ve své práci sleduje několik cílů. Primárním cílem je postihnout topos hostince, za jehož 

hlavní rys považuje autorka ambivalenci prostoru na pomezí privátní a veřejné sféry, sekundárním 

pak funkce tohoto toposu ve fantasy literatuře. 

 

Metodologie a práce s odbornou literaturou 

Východiskem je literární topologie, metodologickým zdrojem a inspirací jsou autorce zřejmě 

především tematologické a topologické studie Daniely Hodrové. Žánr fantasy literatury pak 

diplomantka vymezuje v kontextu úvah o fantastické literatuře na základě konceptů Nancy 

Traillové a Tzvetana Todorova a monografie Ondreje Herece. Vzhledem k tomu, že při vymezování 

žánrů fantasy literatury se nelze vyhnout problematice mýtu, pracuje autorka s pojetím Josepha 

Campbella a pokouší se aplikovat jeho schéma hrdinského putování na fantasy literaturu.  Jakkoli 

autorka volí pro danou problematiku relevantní texty, nemusela by tato teoretická inspirace být tak 

úsporná. Vzhledem k tomu, že se poměrně značný prostor věnuje iniciačnímu motivu, nabízí se 

rozšířit spektrum titulů o literaturu, která se věnuje přímo románu zasvěcení (Hodrová) nebo 

přechodových rituálům (van Gennep, Geeertz, atd.). 

 

Styl a prezentace 

V práci převažují výkladové a popisné pasáže. V metodologicko-teoretické části se autorka věnuje 

obecnějším tématům: role fantasy v kontextu fantastické literatury, vztah fantasy literatury, mýtu a 

pohádky. Zajímavým, byť okrajovým tématem je v této kapitole pokus odlišit fantasy a poetiku 

magického realismu na základě pojetí a vztahu k fikčnímu světu či role recipienta. Autorka 

například zdůrazňuje, že fantasy reaguje na vkus a požadavky čtenářů. Těžištěm práce je rozsáhlá 

čtvrtá kapitola, v níž diplomantka analyzuje čtyři funkce toposu hostince (pomezí veřejného a 

obecného prostoru, hostinec jako místo setkání a poznání, jako místo proměny a jako místo 

příběhů). Materiálově se analýza opírá o šestici fantasy románů. Výběr primární literatury je funkční 

a smysluplný. Díky tomu, že autorka volí jak texty žánrově již kanonické (Tolkien), tak současné, 

se podařilo postihnout i vývoj a proměnu žánru v určité historické perspektivě. Z dílčích odkazů a 

okrajových komparací je navíc zřejmé, že její čtenářská základna je mnohem rozsáhlejší. 

 

Celková koherence a akademická disciplinovanost  

Práce má jasnou a zřetelnou kompozici, přehlednou strukturu kapitol a podkapitol, dobrou 

jazykovou redakci i pečlivě budovaný poznámkový aparát. 

 

Celkové hodnocení  

Přínos práce spočívá v tom, že nabízí jakýsi topologický a tematologický katalog. Díky volbě 

pramenů může být také příspěvkem k povaze jednoho z popkulturních žánrů – možných 

popkulturních rysů se totiž autorka několikrát dotýká, jakkoli toto nemělo být cílem práce. Většina 

dílčích analýz jednotlivých funkcí toposu hostince se mi ale jeví poměrně předvídatelná a 

neproblematická (neproblematizovatelná). Anebo příliš zjednodušující – např. na straně 20 čteme, 



že „hospody a hostince plní stejnou úlohu jako fantasy, které je dle Ondreje Herce únikem čtenáře 

před realitou.“ U naratologické funkce hostinců se zmiňuje pouze to, že „ díky diverzitě návštěvníků 

představují pro autora jedinečnou příležitost představit na malém prostoru relativně různorodé části 

fikčního světa.“ Neprodukuje ale tento prostor zcela specifický narativ? V souvislosti s Haškem či 

Hrabalem (v novější literatuře třeba u Václava Koubka) se mluví např. o hospodském skazu či 

historce. Nalézáme něco takového i ve fantasy románech?  Škoda, že se autorka vzdává nároků na 

nějaké syntetické či zobecňující závěry, jež by z dílčích analýz mohly vyplývat. Např. v souvislosti 

s hrdinstvím – co znamená býti někde „hostem“? Štamgastem? Jak se v toposu hostince konstruuje 

„jinakost“, „cizost“ versus „domáckost“ či „blízkost“? V souvislosti se středoevropskou literaturou 

se často zmiňuje tzv. kavárenská kultura, kavárenské psaní, kavárenská hodnota fragmentu – dalo 

by se o něčem takovém uvažovat v souvislosti s hostincem? 

V okamžiku, kdy se ale autorce protnou úvahy o funkci prostoru a specifičnosti žánru, tak přichází 

s podnětem velmi originálním – topos hostince se totiž přestává jevit jako prostor ambivalence či 

liminality, ale jako místo neutrality či dokonce půda, na níž se bojuje o kýženou homeostázu. To je 

závěr, se kterým by se jistě dalo plodně pokračovat a jež mění stereotypní obrazy tohoto prostoru a 

současně může vypovídat i o klíčovém žánrovém rysu. 

 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, proto ji doporučuji ji k obhajobě a navrhuji 

ji hodnotit podle jejího průběhu jako velmi dobrou nebo dobrou. 
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