
 

Abstrakt: 

Práce analyzuje prostorové umístění děje ve vybraných povídkách Edgara Allana 

Poea. Navíc se zabývá i problematikou časového umístění děje. Analýza čerpá zejména z děl 

Daniely Hodrové „Místa s tajemstvím“ a „Poetika míst.“ Pro práci byly vybrány Poeovy 

povídky „Sud vína amontilladského,“ „Černý kocour,“ „Zrádné srdce,“ „Eleonora,“ „Pád 

domu Usherů,“ „Maska červené smrti,“ „Oválný portrét,“ „Jáma a kyvadlo“ a „Ligeia.“ 

Bakalářská práce zjišťuje, jak prostorové umístění děje v těchto povídkách souhlasí 

s konceptem „místa s tajemstvím,“ který Daniela Hodrová ve svém díle zkoumá a definuje. 

Současně se práce zaměřuje i na koncept „postavy s tajemstvím,“ jelikož dle Hodrové jsou 

postavy a místa v literárních dílech neoddělitelně propojeny. Hlavním cílem práce tedy je 

nejen prokázat, že prostory v Poeových povídkách spadají do kategorie „místa s tajemstvím,“ 

ale především prozkoumat, jak se postavy a místa v jednotlivých povídkách vzájemně 

ovlivňují.  

Práce je započata třemi teoretickými kapitolami, které slouží jako základ pro 

následnou analýzu. Nejprve jsou díla Edgar Allan Poea a Daniely Hodrové zařazeni do 

kontextu. V případě E. A. Poea se jedná o kontext romantické a gotické literatury, která je 

představena jak v anglickém, tak v americkém kontextu. Daniela Hodrová je uvedena 

současně s osobnostmi, které se zabývaly tématem umístění děje a jejichž práce ovlivnila 

přístup Hodrové. Práce tedy stručně předkládá myšlenky Michaila Bachtina, Jurije Lotmana a 

Gastona Bachelarda. Následně je vysvětlena terminologie, kterou Hodrová ve své práci 

používá, především termíny „místo s tajemstvím“ a „postava s tajemstvím.“ Následná analýza 

se nejprve soustředí na koncept „postav s tajemstvím,“ zvláště na Poeovy vypravěče, postavy 

ovlivněné šílenstvím, maskované postavy, a nakonec na dvojčata a dvojníky. Zkoumán je také 

význam jmen Poeových postav. Následující část bakalářské práce se zaměřuje na tvar a 

rozložení míst v Poeových povídkách, předně na jejich podobnost s labyrintem či vězením. 

Podobně je poté zkoumán i samotný text povídek včetně různých zvláštností. Mezi ně patří 

například opakování slov a frází, motta, či vložené básně. Posléze práce zkoumá samotné 

prostorové umístění děje ve vztahu k postavám, konkrétně místo jako „zrcadlo“ postav a 

jejich duševních stavů, a poté naopak místo jako ovlivňující faktor, který působí na chování a 

emoce postav. Prostorové umístění děje je částečně zkoumáno také jako samostatná literární 

postava a vlastník vzpomínek. Nakonec práce zkoumá také význam časového umístění děje, 

tedy propojení času, místa a postav. Práce rozlišuje mezi časem lineárním a cyklickým, a také 

subjektivním a objektivním. Následně se zabývá motivy stáří, noci a podzimu.  


