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Předkládaná bakalářská práce se ve dvou rovinách zabývá fenoménem literární fikční
krajiny a jejími předobrazy (či inspiračními, výchozími modely) krajin reálných. V
první rovině, teoretické, se autorka práce pokouší vymezit různé podoby literárních
krajinných  prostorů,  a  to  s  ohledem  na  jejich  povahu  (dynamická  vs.  statická),
symbolické významy (krajina vs. labyrint, město vs. venkovská krajina aj.) či různé
způsoby zobrazení a aktualizace krajin apod. Třebaže téma krajiny v literatuře jistě
nelze shrnout na několika stranách, základ, který zde autorka práce modeluje, plně
dostačuje  formátu  bakalářská  práce.  A nejen  to,  domnívám se,  že  autorka  jasně,
stručně a přesně  definuje  základní  aspekty  zobrazování  krajiny:  poukazuje na její
symbolický  a  mytologický  význam,  sleduje  vztah  mezi  krajinou  a  literárními
postavami a rovněž v souvislosti s krajinou otevírá další velké téma, totiž téma cesty,
ať již v rovině "reálného" putování literární postavy nebo v metaforickém významu
iniciace  a  cesty  "k  sobě  samému".  Teoretickou  část  považuji  za  velmi  dobře
zvládnutou a mimo jiné zde také oceňuji nejen zajímavé postřehy, ale rovněž i práci
se sekundárními prameny a odbornou literaturou.

Velice  dobře  uchopená  teoretická  část  otevírá  část  druhou,  analyticko-
interpretační.  Teze, závěry a možné pohledy na literární krajinu, nastíněné v části
prvé, zde autorka aplikuje na tři literární texty současných českých autorů. Také zde
musím ocenit  její  interpretační  výkon,  který  se  opírá  nejen  o  vztah  jednotlivých
protagonistů  ke  konkrétní  krajině,  ale  také  např.  o  vykreslení  té  či  oné  krajinné
scenérie  (plastičnost,  význam  barev  apod.)  či  o  propojování  symboliky  cesty  s
vlastním vnitřním blouděním, hledáním identity apod. (Matěj Hořava). 

Autorka  téma  své  bakalářské  práce  pojala  velmi  komplexně.  Práce  je
logicky, jasně strukturovaná, na velmi dobře vypracovanou teoretickou část plynule a
organicky  navazuje  rovněž  výborně  vypracovaná  část  interpretační.  Na  závěr
hodnocení  tak  zbývá  položit  jen  jednu  otázku,  totiž  zda  se  zde  autorce  nerýsuje
základ pro zajímavou a rozsáhlejší práci magisterskou...
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