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Cíl práce, její účel a směřování 

Práce je založena na výběru nosného tématu, které kombinuje naratologickou problematiku 
specifických významově zatížených míst s žánrovou problematikou moderní fantasy literatury. 
Protože jde o relativně snadno izolovatelný prvek světa příběhu, mělo by být účelem práce 
postihnout v zobecnělé podobě specifičnost fungování hostince (provázaného i na širší topos cesty) 
v rámci fantasy příběhů. Mělo by tedy jít o dílčí příspěvek k mapování narativních postupů a 
prostředků v rámci jednoho typu žánrové literatury. 

Metodologie 

Jde o práce, která chce z konkrétní analýzy materiálu vyvodit obecnější rysy jeho fungování. Zároveň 
ale bere v potaz i kontextová kritéria žánrová a vývojová, což celou práci přibližuje nejvíce ustálené 
metodologii historické poetiky. Prostor hostince je tu vykládán z hlediska významové funkce, kterou 
ve vyprávění plní, což ale znamená nutnost výkladově přiblížit celé fikční světy, v nichž k realizaci 
významové funkce dochází. Proto ve výkladové dikci převažuje úsilí zprostředkovat světy jednotlivých 
děl a postihnout jejich jedinečnost, čímž ve výkladu dominuje materiálový zřetel postupně 
přiřazovaných a letmo komparovaných děl. 

Práce s odbornou literaturou 

Práce se v rámci úvodového přiblížení a vymezení žánru fantasy příběhu opírá o standardní 
akademickou literaturu, která se buď žánru fantasy explicitně věnuje (Herec, Šrámek), anebo je na 
něj přirozeně aplikovatelná (Campbell, Todorov, Traillová). I v konkrétních analýzách role hostince se 
drží očekávatelné a v daném ohledu produktivní literatury z autorského okruhu Daniely Hodrové, 
věnované poetice hostince a podobných míst a širších prostorových entit. 

Styl a prezentace 

Práci se daří držet výkladové zacílení na stanovené téma. Místy ale působí jako až příliš materiálově 
přetížená, ať už dokladovými citacemi, anebo vysvětlováním příběhových okolností a dalších prvků, 
které jsou pro analýzu či výklad fungování hostince v tom kterém díle podstatné. V tomto ohledu 
práce zjevně doplácí na obtížně řešitelný problém modelového čtenáře -  něho nelze předpokládat 
dobrou znalost rozebíraných děl, ale zároveň jej nejde oslovovat jen zobecněnými závěry, aniž by 
prošel stadiem obeznamování se s materiálem. Proto práci poněkud ve výsledku chybí výkladový 
„švih“ a okázalejší nápaditost či jiskřivější formulování interpretačních postřehů a komparativních 
závěrů. Přitom práce řadu zajímavých postřehů nabízí, ale jsou jaksi utopeny uvnitř výkladu, který 
popisně parafrázuje a vykládá příběhové souvislosti. Typologie čtyř základních funkcí hostince jakožto 
specifického místa, k níž práce směřuje, je sama o sobě nosná a zajímavá, ale nevydá na to, aby 
fungovala jako kompoziční kostra celého výkladu. 

Celková koherence a akademická disciplinovanost 

Práce myslím poněkud trpí materiálovou přehlceností (viz výše), z níž nebylo v průběhu vlastního 
výkladu možné vybřednout směrem k nosným interpretačním závěrům a zobecněním. Vnímám ji 



nicméně jako užitečnou, ať už z hlediska naznačeného postupu, který by měl v oblasti žánrové 
literatury vskutku vést k možnosti zobecněle postihnout takovýto typ fungování, tak i z hlediska 
dialogického potenciálu, který práce nabízí směrem k e zkoumání podobných topoi v jiných žánrech. 

Práce parametry diplomových prací na oboru splňuje, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji její 
hodnocení známkou velmi dobře. 
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