
Posudek na doktorskou práci Alice Sukdolové Concepts of Space in Victorian Novel 

 

Mgr. Alice Sukdolová vypracovala tuto práci v kombinovaném doktorském studiu, kdy 

zároveň působila na katedře anglistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, kde se na 

plný úvazek věnovala výuce anglické literatury. V doktorském studiu publikovala několik 

článků zabývajících se romantickým pojetím prostoru, romantickým folklorismem (Erben) a 

další příbuznou problematikou. Pro disertaci si vybrala velmi náročné téma, které navíc pojala 

polemicky vůči reduktivním přístupům k viktoriánskému románu jako realistické literatuře, 

kde přírodní prostor „odráží“ společenskou skutečnost.  

 Hlavním přínosem práce je promýšlení estetických a filosofických implikací různých 

pojetí prostoru ve viktoriánském románu. Autorka se zamýšlí nad Deleuzovou a Guattariho 

teorií „hladkého“ a „zvrstveného“ prostoru, nad archetypálním vnímáním prostoru – 

symbolika živlů u Gastona Bachelarda i nad moderním funkcionalistickým pojetím prostoru, 

které kriticky reflektuje Michel Foucault („O jiných prostorech“). Spíše než na protiklad 

město -  venkov se soustřeďuje na kontrast mezi krajinou a domem, což má opodstatnění 

vzhledem k výběru autorů a děl: sester Brontëových, George Eliotové a Thomase Hardyho. 

  Silnou stránkou práce je především důraz na styčné body mezi romantickým, 

moderním a postmoderním vnímáním prostoru. Zde se bezpochyby projevuje počáteční vliv 

doktorské práce Magdalény Kubíkové–Potočňákové, která je pokusem o syntézu 

heideggerovské interpretace místa a Deleuzova pojetí „hladkého“ prostoru v současné skotské 

poezii. Je tu však také patrná návaznost na autorčinu magisterskou práci, zabývající se mj. 

vztahem krajiny, vodstva a dějin v románu Grahama Swifta Země vod. Přepracovaný a 

prohloubený rozbor Swiftova románu je také součástí disertace, kde poukazuje na určité 

tendence patrné již v dílech viktoriánů a zároveň pomáhá odhalit moderní momenty v pojetí 

prostoru u Brontëových, Hardyho a Eliotové. 

 Práce je objevná nejen v jednotlivých interpretacích, propojujících poetiku prostoru a 

reprezentace postav, ale zejména pronikavostí analýzy prostoru v některých románech, 

především Danielu Derondovi. Autorka zde přesvědčivě ukazuje, jak v tomto díle dochází 

k decentralizaci geografického prostoru a zdůraznění jeho globálních dimenzí, posunům, které 

předjímají jeho ztvárnění v dílech postmoderních autorů.  

Také metodologická stránka práce si zaslouží vyzdvihnout. Přes můj nedůvěřivý 

postoj se autorka rozhodla skloubit deleuzovskou expresivní estetiku, Heideggerovo 

existenciální chápání místa s Bachelardovým archetypálním přístupem. Úspěšné použití této 

hybridní metodologie ukazuje, že teoretický přístup nemusí být abstraktní spekulací, ale že se 

rozvíjí především v závislosti na materiálu. V rámci intertextuálně pojatého čtení je pak 

možno různé přístupy kombinovat, což posiluje přesvědčivost jednotlivých interpretací a nutí 

nás k hlubšímu zamyšlení nad románovou reflexí lidské existence. Rovněž estetická 

problematika jednotlivých románů je adekvátněji řešena kombinací dvou základních 

estetických přístupů – mimetického a expresivního. Právě zdůraznění expresivního potenciálu 

nebo i charakteru viktoriánských románových prostorů vede k novým interpretačním 

přístupům zdůrazňujícím úzké propojení postav a prostoru.    

 K předložené práci mám jedinou výhradu. Jde o její tematickou strukturu, v níž se 

gotično, spojené s prostorem viktoriánského domu, dostává do popředí teprve směrem 

k závěru. Myslím, že alespoň z hlediska přehlednosti by byl lepší opačný přístup, odhalující 

hned na začátku nestabilnost a represivní povahu viktoriánské domáckosti a otevírající, jak se 

to jistě děje již ve Větrné hůrce, společenský prostor prostoru krajinnému. Bylo by dobře, 

kdyby autorka při obhajobě vysvětlila toto strukturní uspořádání, na jehož diskusi při konečné 

textaci práce již nezbyl čas.  

 Celkově lze hodnotit práci Alice Sukdolové jako nadprůměrnou a v jistých 

metodologických a interpretačních ohledech velmi objevnou. Z tohoto důvodu by si po 



určitých strukturních úpravách zasloužila knižní vydání. Je tomu i proto, že v některých 

směrech výrazně posouvá naše chápání viktoriánského románu, ukazujíc na jeho souvislosti 

s romantickou, modernistickou i postmoderní literaturou. 

 Doporučuji práci k obhajobě. 
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