
Hned v úvodu je třeba konstatovat, že diplomová práce má nejen vysoce nadstandardní rozsah, ale i 
odbornou úroveň. Téma, jež si diplomantka zvolila, přitom není nijak neobvyklé; originální není ani 
volba konkrétních děl, neboť zmíněné psychologické romány patří u studentů k těm 
nejoblíbenějším. To, co je však na této práci výjimečné, je metodologická důslednost, s níž zvolený 
úkol – charakterizovat specifičnost výstavby prostoru u dvou vybraných děl psychologické prózy – 
řeší.
Diplomantka za tímto účelem  zvolila dva různé metodologické přístupy. Za prvé Bachtinův 
chronotopický model, na němž založila první část práce. Sleduje v ní,do  jaké míry se v konstrukci 
prostoru obou románů uplatňují archetypální chronotopy, u Bachtina spojené s konkrétními žánry 
(např. idyla, dobrodružný román) a jakým transformacím podléhají. Toto poměrně standardní užití 
Bachtinovy teorie chronotopu (kdy se jím stanovené chronotopické rastry přikládají na konkrétní 
texty) však diplomantka významně inovovala vyzdvižením méně zažitého aspektu Bachtinova 
uvažování o chronotopech – totiž jeho upozornění na propojení (časo)prostoru s postavou. Tato 
myšlenka se stala – a to výrazně ku prospěchu věci – základem její bachtinovské analýzy.
Druhým uplatněným metodologickým přístupem je sémiotická analýza toho, jak je konstruován 
prostorový aspekt fikčních světů obou děl, vycházející zejména ze statí Ruth Ronenové a Gabriela 
Zorana. Diplomantka mapuje prostorovou dimenzi prostřednictvím sledování tzv. prostorových 
rámců, skládajících dohromady mapu fikčního světa daného díla.
Po přečtení celé práce přede mnou  vyvstává otázka, do jaké míry bylo skutečně nezbytné pro řešení 
dané výzkumné otázky uplatnit oba zvolené přístupy. Odpověď na ni můžeme nalézt jen 
zhodnocením produktivity zvoleného postupu.
V případě Vlčí jámy se mi výsledek jako zcela nesporný nejeví, neboť analýza prostorových rámců 
přináší jen nemnoho nových zjištění. Autorka  se sice úzkostlivě vyhýbá opakování, rozhodně 
neužívá stejných citací z textu, nicméně zjištění o povaze daného díla se nijak významněji tímto 
druhým pohledem neposouvají. V případě Havlíčkova románu Helimadoe je však situace jiná: 
druhý pohled podstatně doplňuje a rozšiřuje ten první. Je to dáno jistě i tím, že zatímco při analýze 
Vlčí jámy se diplomantka rovnoměrně věnovala všem třem hlavním postavám (další významné 
postavy se v románu ani nenalézají), v Helimadoe se při analýze vztahu postav a časoprostoru 
zaměřila na dvě z nich (Hanzelín a Dora), přičemž postavu Emila poněkud upozadila. Zvolenou 
metodou pak logicky neobsáhla prostor fikčního světa v jeho komplexnosti. Analýza metodou 
prostorových rámců doplnila celkový obraz o subprostory spojené zejména s Emilem a jeho rodiči.

Tato úvaha však nijak nechce zpochybnit vysokou úroveň této diplomové práce. Její autorka 
disponuje citem pro specifičnost jednotlivých literárních textů a ohromujícím množstvím 
interpretačních nápadů. Obdivuhodně se přitom dokáže vyhnout svůdnému nebezpečí 
nadinterpretací, její postřehy jsou úměrné síle textových podnětů. Oceňuji rovněž to, že navzdory 
rozsahu práce dokáže udržet logickou výkladovou linii. A v neposlední řadě si zaslouží uznání za 
zvládnutí myšlenkově náročné odborné literatury, v řadě případů studované v angličtině.

Práci s velkou radostí doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě (netýkají se vlastního tématu práce, tj. prostoru v psychologické próze, ale 
analyzovaných románů jako takových:

1. Havlíčkův román Helimadoe interpretujete zejména prizmatem hodnotového sporu mezi 
Hanzelínem a Dorou. Jakou roli v něm podle Vás hraje postava Emila? Do jaké míry je pro vyznění 
románu klíčová?
2. Oba vámi zvolené romány byly (jsou?) čtenářsky oblíbené. Do které roviny v rámci vertikálního 
modelu literatury (rovina vysoká – střední – nízká) byste je zařadila? Patří podle Vás oba do stejné 
roviny nebo nikoli?     


