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Bakalářská práce ,,Jiné krajiny v současné české próze” představuje vítanou sondu do aktuální 
české literární produkce, která na příkladu tří prozaických textů zachycuje způsoby reprezentace 
jiných (tedy nečeských/exotických/odlišných) prostorů jako nositelů individuální a/nebo kolektivní 
paměti, v nichž se různými způsoby uplatňuje archetypální model putování v čase i prostoru. 
Alena Štraubová si pro tento převážně interpretační výkon připravila půdu v teoretické části 
věnované vybraným aspektům prostoru jako literárněteoretické kategorie. Určitou nesystematičnost 
a záměrnou rezignaci na ucelenější výklad vysvětluje tím, že se zabývala jen těmi aspekty, které se 
ve vybraných textech manifestovaly nejvýrazněji, což lze v rámci rozsahu a účelu bakalářské práce 
akceptovat. Volbu konkrétních hledisek (geografická ukotvenost, symbolika prostoru, opozice 
vlastního a cizího, mytický charakter krajiny a zejména pohyb po krajině a překračování hranic) 
považuji za velmi zdařilou a v rámci následné interpretace plně funkční. Zřetelná je rovněž 
provazba mezi teoretickou a analytickou částí, která dokazuje, že diplomantka zmíněné 
literárněteoretické nástroje dokáže adekvátně používat. 
  
Samotný interpretační výkon hodnotím nejen jako přesvědčivý, ale v nejedné pasáži i jako 
mimořádně invenční a všímavý i vůči subtilním komponentům textu. Příkladem budiž vynikající 
podkapitola 3.1.1 Jazyk jiné krajiny: Mongolismy jako sémantická hra, v níž diplomantka s 
neobyčejnou citlivostí pojmenovává rozličné funkce užití cizojazyčných prvků v románu Paměť 
mojí babičce Petry Hůlové, odhaluje autorčinu poměrně sofistikovanou práci s různou mírou 
čtenářského neporozumění mongolským výrazům a sleduje postupné budování významu skrze 
asociace, kontext aj. Nejen jako vedoucí práce, ale i jako opakovaný čtenář tohoto textu, který si 
této hry sám doposud nevšiml, musím kontatovat, že tato teze je skutečně inovativní a dokládá 
diplomantčinu schopnost drobnočtení. 
Obdobně zajímavým momentem práce je i úvaha o smyslové nasycenosti krajiny rumunského 
Banátu v próze Matěje Hořavy, v níž smyslový prožitek slouží jako přemostění do minulosti 
hlavního protagonosty a činí z něho (a potažmo i čtenáře) bludného poutníka v labyrintu vlastní 
minulosti a nesrozumitelných smyslových zážitků v ambivalentní krajině, která určitými atributy 
připomíná krajinu domácí, českou, přičemž však zůstává prostorem cizím a nehostinným a ve finále 
je pro poutníka i čtenáře pastí.  

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=b10470cbd312003f6192e4fbd27332b7&tid=2&redir=sezn_ucit&kod=44176


Jistý otazník vyvstává v části věnované výběru analyzovaných textů, v níž autorka uvádí, že se ve 
všech třech případech jedná o krajiny východní, ovšem z obavy před nadinterpretací této 
skutečnosti ji dále nekomentuje (s. 8). Skutečnost, že je v současné české próze tak hojně zastoupen 
motiv cesty do zemí ležících od České republiky na východ (včetně např. Jihovýchodní Asie v 
prózách Josefa Formánka), jistě není náhodná a své vysvětlení by si zasloužila, zejména na pozadí 
takto zdařilé interpretační sondy. 

Navzdory mírné neusazenosti teoretické části představuje práce Aleny Štraubové přesvědčivý, 
myšlenkově konzistentní interpretační výkon vyznačující se řadou pozoruhodných postřehů, 
pečlivým drobnočtením a zejména odvahou předložit vlastní teze, mnohdy mimořádně 
zajímavé, a přesvědčivě argumentovat v jejich prospěch. 
Bakalářskou práci proto ráda doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 26. srpna 2019                                                                                               Ina Píšová


