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Předkládaná bakalářská práce Matěje Bárty má dvě části. První je 

metodologická a přípravná. Druhá pak získané poznatky konfrontuje s korpusem 

románových a povídkových textů K. M. Čapka-Choda a její zaměření je 

interpretační.  

V první části se autor vyrovnává s dynamikou, hloubkou a rozptylem 

kategorie místa; dozvídáme se, že pro literární text není pouhou kulisou, může se 

naopak stát významným aktérem fikčního děje. Autor v návaznosti na Hodrové 

Poetiku míst zdůrazňuje symbolický potenciál této kategorie. Pozastavuje se dále u 

její latentní ohraničenosti. Zdůrazňuje mnohost významů, které může kategorie místa 

generovat v řádech symbolickém, intertextovém, národně kulturním, 

psychologickém, historickém atp. Metodologicky autor vychází ze současné odborné 

debaty, a ačkoli také kategorii prostředí výslovně zmiňuje, vazbu tohoto pojmu na 

tainovský pozitivismus (milieu) a vůbec na promýšlení literárního realismu bohužel 

dále nevysvětluje. Naráží se na stálost versus proměnlivost kategorie místa 

v konkrétním literárním textu, aniž bychom se ovšem dozvěděli něco bližšího: viz s. 

12 a 17 („Také jsme uvažovali o tom, že je místo pohyblivé“). Už poměrně 

sofistikované a na úrovni BP ne zcela běžné jsou narážky na genettovské typy 

vypravěče či úlohu vědomí protagonistů, které pro čtenářovo vnímání prostředí 

mohou být určující. Tento impuls bohužel ve druhé části zůstane stranou. 

Vlastní téma práce, Praha u K. M. Čapka-Choda, je invenční a případné. 

Takto zaměřený interpretační výkon by představoval výrazný příspěvek 

k porozumění autorovým textům, ale prvořadé je přesné zacílení interpretova zájmu, 

ke kterému zde nedošlo. M. Bárta automaticky předpokládá symbolický potenciál 

míst, který také někdy blíže vysvětlí (Malá Strana, hospoda), ale častěji jako by u 

svého čtenáře předpokládal určité, nejmenované předporozumění. V řadě případů by 

se hodilo vtáhnout do hry právě v úvodu zmiňované narativní strategie, v nichž je 

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


Čapek Chod velmi invenční – to se týká např. prostoru pokoje v Antonínu 

Vondrejcovi. Tyto strategie vytvářejí dojem mnohem hlubší než sporý inventář a jeho 

rozmístění, snad krom motivu uvízlého ptáčka v kamnech a okna za Vondrejcova 

umírání. Stručně naznačím: do replik v přímé řeči zaznívají myšlenkové pochody 

snoubenky Anny; výrazné jsou hádky obou sester Pinkusových, které mají vrstvu 

přímé řeči, vrstvu gest a mimiky a především také vrstvu nevyslovených významů, 

která je v textu ale explicitní; román vrcholí ve vnitřních monolozích a posléze 

v předsmrtném blouznění (proud vědomí) Antonína Vondrejce. Jen málokdy v těchto 

těsných či uzavřených prostorech – byty jsou ve skutečnosti dva! – dochází k hovoru 

mezi lidmi v běžném smyslu (harmonického) soužití, téměř nedochází ke 

komunikaci, jejíž slova a obraty přímo sdělují a takto jim lze i třetí, nezúčastněnou 

osobou bezprostředně porozumět! Autorova virtuozita spočívá mimo jiné v tom, že 

slova říkají něco jiného, než je míněno, a čtenář je přitom do jemných odstínů 

schopen hovor sledovat. 

Poznámka o labyrintičnosti paláce na Malé Straně, kam si Vondrejc 

přichází pro domnělé stipendium, je velmi dobrá. Ovšem zmatečnost prostoru by bylo 

lze vztáhnout na celý román. Výrazně např. na prostor hospody U Šaršlů (s. 30 – 

„kufr“ je jméno jedné její části, lépe by bylo zmínit jméno hospody). Také v hospodě 

U Zlaté štiky v novém bloku domů se točí šaršlovské pivo a má téhož majitele, ačkoli 

obsluha je zřejmě jiná – řekla bych, že prostory na sebe navazují. Bakalářská práce 

zdůrazňuje sociologický rozměr prostoru hospody (s. 26), ale scéna setkání 

uměleckého „spolku“ Upanišády v soukromém salonku hostince U Zlaté štiky není 

analyzována vůbec. (Právě zde autor ironicky traktuje umění či vzdělanecké prostředí 

ve vztahu ke společnosti, české i německé, také jsou zřejmé rozdíly mezi prostředím 

městským a venkovským – tj. Žižka na venkovské fasádě a impresionistické akvarely 

pro město apod.. Lidsky i umělecky výrazná je postava malíře Čahouna.) 

Práce má směrem k závěru stále více charakter katalogizace nespojitých 

jednotlivin, což budí dojem, že pisatele tlačil čas. Některé podkapitolky bych 

považovala za zbytné, protože nepřinášejí žádný konkrétní poznatek (např. 

„Technická observatoř v Turbině“). Hlavním úskalím práce je nakonec přeskakování 

mezi jednotlivými texty Čapka-Choda. Toto je oříšek, se kterým se sekundární texty 

musejí vyrovnávat poměrně často – nepříliš elegantním, zato funkčním způsobem je 

poskytnout při první zmínce určitého textu jeho synopsi (na tu mohu dále v textu 

vždy odkázat). Autor touto cestou nešel, naopak se snažil uvést jednotlivý citát 

určitou zkratkovitou informací o knize – i to je samozřejmě možné, ale nakonec 

mnohem obtížnější než první varianta. Bakalářská práce v tomto směru není úspěšná, 

význam komentované scény bývá často neproporčně nadhodnocen, čímž se zkresluje 

charakter celého díla – např. u již zmiňované Vondrejcovy pouti za stipendiem je 

nám sděleno, že se jedná o stěžejní scénu románu (pravděpodobně aby se synopse 

rekapitulovat nemusela?). Pro někoho, kdo Čapkovy-Chodovy texty nezná, je práce 

místy zcela nečitelná. V práci jsou některé chyby věcné: s. 31 – vydání básně „Živý 

zvon sevillský“ se nepodařilo; Vondrejcovy rodinné poměry jsou odbyty jednou 

větou (s. 31–32) apod. Intepretace skáče z jednoho podnětu na další, aniž by cokoli 

analyzovala skutečně do hloubky. Také vzhledem k rozměru BP by se mi zdálo 

účelnější omezit se ve výběru analyzovaných textů a podat interpretaci třeba 



omezenější, ale srozumitelnou a jdoucí do hloubky. Ačkoli téma je dobré a invenční, 

práce nepřichází s vlastním komplexním pohledem na texty Čapka-Choda. Na 

několika místech práce naráží na pojmy literární historie: romantismus, naturalismus, 

lze přidat také expresionismus. Právě práce s prostorem je (vedle narativních 

postupů) příležitostí, jak si na střídu směrů doslova sáhnout, tuto výzvu nechává 

předkládaná bakalářská práce ležet ladem.  

V práci nejsou tiskové chyby. Tituly děl je třeba vyznačit kurzívou. Styl je 

ledabylý a někdy balancuje na hraně bezobsažnosti (s. 40): „/…/ způsob práce 

s místy, která v textech zaujímají svou charakteristickou roli a většinou se i určitou 

mírou odrážejí v osudech postav. Nefungují tedy vždy jen jako podloží pro jejich 

fungování, ale výrazně se podílejí na celkovém charakteru autorových románů nebo 

povídek.“ Přes výše zmíněné a četné výhrady doporučuji vzhledem k poměrné 

obtížnosti zvoleného tématu práci k obhajobě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Martinščici dne 20. 8. 2021                             ….…………………………. 

                                                                                   Podpis  


