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● Celková charakteristika práce 

Pavlína Peteříková se ve své diplomové práci zabývá problematikou literární vědy, analýzou a 

komparací výše zmíněných titulárních děl. Činí tak z pohledu naratologie a – jak sama uvádí v závěru 

práce – s akcentem na vybrané toposy (str. 89-90). Ačkoliv se soustředí na pojednání o prostoru, 

prakticky cílí na charakteristiku postav a vypravěčské struktury; pomocí jmenovaných kategorií tyto 

postavy popisuje a zároveň přibližuje i jejich osudy. Zásadní roli sehrává motiv cesty, který 

diplomantka využívá jako pojící prvek různých pohledů na prostor, kterým se hlavní postavy obou 

románů ať již chtěně nebo nechtěně pohybují. Samotná cesta zde mj. představuje ´iniciaci pohybu´ 

postav a do jisté míry také jejich cíl. Společným prvkem románů jsou česko-německé přesahy tvořící 

jisté zarámování postav, interkulturně provázané pozadí literárních postav, do něhož jsou zasazeny a 

ve kterém se o nich vypráví. 

Diplomantka rozděluje svá bádání do dvou částí:  

o teoretické části mapující problematiku literatury ve VCJ; 

o a analytické části, která se věnuje románům. 

Práce je vypracovaná v českém jazyce a je doplněna závěrem, který napsán v němčině. Text má 

celkem 86 stran a vyznačuje se výbornou jazykovou a stylistickou úrovní, úroveň německojazyčného 

závěru odpovídá požadavkům kladeným na absolventku navazujícího magisterského učiva na KG 

PedF UK. Seznam sekundárních zdrojů je poměrně bohatý a fundovaně vybraný.  

 

● Komentáře k jednotlivým částem práce 

Teoretická část 

V této části práce se diplomantka nejprve věnuje obecně naratologii a vrstevnatému popisu prostoru, 

jeho vymezení a charakteristice, subjektivizaci prostoru a konečně prostoru jako naratologické 

kategorii. Poté svou pozornost upírá k topologii, zabývá se pamětí místa a vybranými toposům, které 

volí v souladu se zaměřením analýz v následující části práce. Vychází tedy z dějové linky a motivické 

složky románů Winterbergs letzte Reise a Zjasněná noc. V základních rysech tedy charakterizuje topos 

cesty a města, které jsou oběma dílům v obecné rovině společné, zvlášť se věnuje toposu české 

hospody (a to v souvislosti s románem J. Rudiše) a toposu pokoje (v souvislosti s románem Zjasněná 

noc).  
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Teoretická část je logicky strukturovaná a velmi detailně propracovaná. Za zajímavý moment této 

části považuji zařazení dějové linky příběhů, které předchází samotné analýze a kterým 

diplomantka dosáhla většího provázání s druhou částí práce. Co se týče formálních odkazů na 

sekundární literaturu, zajímalo by mě, jaký podíl mají jednotliví autoři na kolektivních monografiích. 

Podíleli se všichni autoři na všech kapitolách, z nichž je v práci, např. na str. 29 citováno? 

Analytická část 

To, že čtenář práce byl s dějem analyzovaných románů již obeznámen, umožnilo jít ´in medias res´ . 

Díky tomuto řešení práce vyvolává dynamický dojem, který podtrhuje nejen všestranný pohled na 

zkoumanou problematiku, ale i určitou hloubku zkoumání. Struktura analytické části v podstatě 

kopíruje strukturu části teoretické. Opět je detailně propracována, zohledňuje společné rysy románů 

i jejich jedinečnost. Zaujalo mě, jakým způsobem diplomantka přistoupila k toposu měst. Toposu 

Prahy, který je důležitý pro L. Moníkovou, je věnována samostatná podkapitola, topos Liberce a 

Vimperka, který je relevantní pro J. Rudiše, lze vystopovat v subkapitolách věnovaných toposům 

nádraží a tunelu. Nádraží ve Vimperku lze v románu Winterbergs letzte Reise interpretovat zároveň 

jako jednu z komponent motivu cesty, protože pro Krause představuje nikoliv cíl nebo návrat domů, 

ale nechtěnou zastávku. Topos pokoje má univerzálnější platnost a lze jej vztáhnou k vícerým 

časoprostorům obou děl. Za formálně spíše netradiční, avšak možné řešení, považuji zvolení dvojitých 

a jednoduchých uvozovek v citacích z románů (např. na str. 65). Výborně zpracovaný je pak motiv 

cesty, který všechny uvedené toposy propojuje, a pod něj diplomantka velmi správně zahrnuje cestu 

jako reálnou událost i cestu jako proces z pohledu psychologie. Zvláštní pozornost je pak věnována 

cestě do smrti, motivu, který má zásadní význam v románu Winterbergs letzte Reise. Hovoříme o 

motivu provázení iniciujícím sebereflexi tohoto průvodcovství, která dává románu J. Rudiše další 

rozměr. 

 

● Celkové hodnocení 

Diplomovou práci Pavlíny Peteříkové hodnotím jako výbornou po obsahové stránce, stejně tak jako 

po stránce jazykového a stylistické vypracování. Navíc je nutné podotknout, že se práce zabývá 

poměrně novou dosud velmi málo reflektovanou tvorbou autorů majícím zvláštní místo v česko-

německém literárním kontextu, z tohoto pohledu považuji bádání P. Peteříkové i za přínosná. Za 

ojedinělé a velmi pěkně provedené považuji skloubení teoretické a analytické části, která 

předkládanou diplomovou práci činí zajímavou. Diplomovou práci Motiv cesty (domů) ve významu 

návratu ke kořenům v díle Jaroslava Rudiše (Winterbergs letzte Reise) a Libuše Moníkové (Zjasněná 

noc) doporučuji k obhajobě. 

 

 

● Náměty k diskuzi při obhajobě 

o Který román Vás více zaujal jako čtenářku a který z pohledu naratologie a topologie? 

o Vybrala byste si některý z románů i jako podnět pro práci s literárním textem ve výuce? 

V případě, že ano, pak který? Svou volbu zdůvodněte.  

 

 

 

V Odoleně Vodě, 24. 8. 2020      PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 

 

 


