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K jednotlivým částem/kapitolám: 

Diplomová práce Pavlíny Peteříkové je věnována analýze prostoru v románech Zjasněná noc 

(1992) a Winterbergs letzte Reise (2019). První část prezentuje teoretická východiska z oblasti 

naratologie a topologie. Autorka se přitom opírá zejména o publikace od Bílka, Hodrové, 

Hrabala, Kubíčka, Ryanové a Šinclové. V rámci úvodní části vymezuje jednotlivé naratologické 

kategorie a zabývá se velmi detailně prostorem, jeho charakteristikou (hranicemi, dílčími 

prostory, proměnlivostí, stratifikací) a výstavbou. Prostoru ve smyslu naratologické kategorie je 

věnována samostatná kapitola, v níž je podrobně pojednáno o místu, chronotopu a na něm 

založené strukturaci textu. V kapitole o topologii se autorka soustředí na topoi typu cesta, město, 

hospoda nebo pokoj, jelikož právě tato místa hrají důležitou roli v interpretovaných románech. 

V závěru teoretické části jsou oba autoři i jejich romány krátce představeni.   

Analytická část práce přináší důkladnou narativní analýzu prostoru a několika stěžejních topoi 

(kromě již výše zmíněných také tunelu a nádraží) a je zakončena porovnáním obou děl. 

Komparace akcentuje především zobrazení prostoru, i když součástí analýzy je i charakteristika 

hlavních postav. Ústřední motiv cesty diplomantka zkoumá jak konkrétně (v podobě fyzické 

cesty), tak ve smyslu metaforickém (návrat ke kořenům, útěk za svobodou, cesta na druhý břeh).  

Dochází ke zjištění, že oba autoři ve svých románech propojují českou a německou látku, jejich 

hrdinové vykazují určité podobné rysy, nicméně zobrazení prostoru se liší, neboť Moníková je 

mnohem konkrétnější.  

 



Domnívám se, že jde o práci neobyčejně zdařilou. Oceňuji zejména zřetelnou strukturaci textu, 

vynikající orientaci v problematice a práci se sekundární literaturou. Líbí se mi autorčiny 

originální postřehy – například část o vizuálně propustném prostoru v románu Winterbergs letzte 

Reise, nebo to, že věnovala pozornost zajímavým detailům typu zábradlí v rámci podkapitoly o 

hranici. Zdařilá je i pasáž o proměnlivosti prostoru.   

 

Text vykazuje náležité a jednotné provedení citací. Také po jazykové stránce je na výborné 

úrovni (obsahuje pouze několik drobných překlepů, které jsem vyznačila tužkou ve „svém“ 

výtisku práce). Studentka přistupovala ke zpracování tématu velmi zodpovědně a systematicky, 

spolehlivě plnila časový harmonogram, pracovala velmi samostatně, nicméně pravidelně 

konzultovala návrhy s vedoucí práce, jejíž drobné připomínky zapracovala v plném rozsahu.  

 

Tato fundovaná, ale přitom čtivá práce je přínosná díky originálnímu uchopení vybraných děl. 

Zároveň představuje přímo modelovou ukázku smysluplného přemýšlení o literatuře.  

 

Otázky a náměty k rozpravě: 

 

1. Věděla byste, jak se nazývají „cizí“ místa typu hotelový pokoj, nádražní hala, jídelní vůz 

apod. postrádající identitu a historickou hloubku a kdo se tímto typem míst zabýval? Jaký 

termín se pro ně užívá v němčině?  

 

 

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě. 
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