
Bakalářská práce Denisy Šteffelové se obrací k tématu poetiky realistické prózy, které se v současné 
literární vědě po relativně dlouhém období útlumu zájmu opět stává předmětem zvýšené pozornosti. 
Autorka práce se přitom zaměřuje na jeden konkrétní rys této poetiky – práci s detaily 
každodenního života, jež v realistické estetice hrají důležitou roli, neboť autor jejich 
prostřednictvím (a samozřejmě za pomoci dalších textových strategií) buduje ve čtenáři dojem, že 
text mu umožňuje bezprostřední pozorování reality.
V úvodní teoretické kapitole autorka osvědčuje, že se seznámila s nejnovějšími návrhy stran 
redefinice pojmu realismus, a to jak z hlediska jeho trvání (koncept D. Turečka), tak z hlediska jeho 
rozsahu (otázka legitimity tzv. ideálního realismu nastolená M. Hrdinou). Obě monografie sice 
bezprostředně nesouvisejí s tématem posuzované bakalářské práce, nicméně vytvářejí její širší 
metodologické pozadí. Obě monografie se obracejí k odborně vysoce kompetentnímu čtenáři, 
znalému předchozích diskusí o realismu, pro diplomantku proto rozhodně nebylo jednoduché je 
prostudovat a s pochopením věci reprodukovat jejich hlavní teze. Věnovala tomuto úkolu mnoho 
času a sil a vypořádala se s ním se ctí. Teoretickou oporou pro vlastní téma práce – analýzu toho, 
jak realističtí spisovatelé pracují s detaily každodennosti - poskytl autorce Roland Barthes svou 
studií Efekt reálného, v níž upozornil na autentifikující funkci tzv. nadbytečných detailů.

Analytická část práce Denisy Šteffelové je založena na opakovaném pozorném čtení zvolených 
textů.  Je strukturována podle tematických oblastí každodennosti. Analýza ukazuje, že klíčová je v 
obou případech oblast domácích prací a stravování, a to nejen v případě Novákové, ale i Raise (viz 
už název sledované novely - Skleník). Autorka využívá tohoto zjištění k opodstatněnému 
zpochybnění hypotézy polského literárního vědce M. Filipowicze, že důraz na tento typ detailů u 
Novákové je projevem tzv. ženského psaní.
Ukazuje se, že pakliže v práci Novákové a Raise s detaily každodennosti shledáváme rozdíly 
(spočívající zejména v četnosti těchto detailů) souvisejí zejména s rozdílným žánrovým pozadím a 
odlišnou intencí obou prozaiků.
Jak Šteffelová výstižně píše, ve Skleníku „v popředí stojí zejména mezilidské vztahy a vnitřní svět 
postav“. (s. 26) Detaily každodennosti tam hrají nezanedbatelnou roli, nicméně převážně kvůli 
zaplnění fikčního světa, kvůli vytvoření onoho barthesovského „efektu reálného“. Tuto funkci plní i 
u Novákové, nicméně v jejím případě hraje roli rovněž její národopisně laděný zájem o uchování 
obrazu pozvolna zanikajícího venkovského světa (tato intence je patrná zejména v jejích 
nejranějších povídkách).

Na bakalářské práci Denisy Šteffelové si cením zejména vnitřní poctivosti  s jakou byla promýšlena 
a posléze i psána. Plně ji doporučuji k obhajobě.


