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        Denisa Šteffelová zvolila pro svou bakalářskou práci téma na první pohled 

neproblematické – ve skutečnosti však náročné už samým způsobem badatelského 

přístupu. Je totiž velmi snadné sklouznout i v beletristickém textu při uchopení 

činností a jevů, které jsou ze sociologického a kulturně historického hlediska 

zahrnuty pod pojmem „každodennost“, k jejich prostému popisu či evidenci a 

potlačit, že se hlavně vztahují k umělecké fikci a výrazně pomáhají  konstruovat její 

výpověď. Pečlivá literárněvědná analýza vybraných textů spojená se solidní 

teoretickou průpravou před přistoupením k tématu samému však napomohla tomu, že 

autorka se této nebezpečné pasti vyhnula.   

         Při vědomí faktu, že u zkoumaných próz se jedná o záměr autorů věrohodně, tj. 

realisticky zachytit jak detaily všedního života, tak festivit a příznačných rituálů i 

prostoru, v němž se odehrává děj, se  autorka opírala o novější koncepce realismu, jak 

je podává nástin několika jeho základních konfigurací Dalibora Turečka i monografie  

Martina Hrdiny, k minucióznějšímu pohledu na vytváření iluzí skutečnosti jí 

napomohl článek Rolanda Barthese Efekt reálného. Sekundární literatura pak autorku 

dovedla k vlastnímu pohledu na osobní, konkrétní uchopení směrů realismu a 

naturalismu v článcích Terézy Novákové a v soukromé korespondenci i pozdější 

obhajobě vlastní tvůrčí metody u Karla Václava Raise. 

         Rozdělením fenoménů spjatých s dobovou každodenností do několika 

příznačných skupin začíná Denisa Štefflová  vlastní analytickou práci. Všímá si tu  

nejen předeslaných jevů, ale i způsobu, jakým jsou narativně uchopeny a zasazeny do 

kontextů, směřujících k vlastnímu tématu próz, jak toto směřování urychlují, či 

(příznačně např. hromaděním očekávaných dokumentárních etnografických detailů či 

bezobsažnými nebo konvenčními hovory) retardují – a charakterizují tak prostředí a 

jeho příznačné klima.  Odkrývá přitom zajímavé disproporce, které, vzhledem ke 

konkrétním motivům, odlišují způsob psaní autora a autorky z genderových pozic – 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=9a6bff4115582f910d367ad3a6ec35e5&tid=2&redir=sezn_ucit&kod=44176


pokud ovšem neslouží k často ironické fokalizaci určitého fenoménu, jako např. 

Raisův detailní popis  „parádního“ nepoužívaného nádobí a neužitečných titěrností 

v přezdobeném skleníku, či nepohodlného městského reprezentativního oblečení a 

okázalých nevkusných šperků vynášených na odiv ve svátky a kontrastujících 

s všedním oděvem nositelů zemědělského městečka.  Závěr, totiž že Nováková si 

všímá detailů každodennosti též se záměrem dokumentčním zatímco a Rais tomuto 

záměru nadřazuje sociálně kritickou funkci, přitom nevylučuje směřování obou 

tvůrců k  Barthesovu „efektu reálného“.  

         Přestože jednotlivé kapitoly bakalářské práce Denisy Šteffelové místy 

postrádají větší provázanost, domnívám se, že se jedná o počin poctivý a přínosný. 

 

Práci doporučuji k obhajobě.        
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