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     Předkládaná práce představuje velmi komplexní a v mnoha ohledech objevnou interpretaci 

prostoru ve viktoriánském románu. Ačkoli se autorka soustředila na nejznámější romány 

viktoriánské éry, (Jana Eyrová, Na Větrné hůrce, Mlýn na řece Floss, Daniel Deronda a 

wesexské romány Thomase Hardyho), k nimž na základě spřízněnosti tématické i vzhledem 

k teoretickým východiskům práce přiřadila i jediného zástupce literatury současné, Swiftovu 

Zemi vod, podařilo se jí, zejména díky vyhraněné a důkladně propracované metodologii, 

předložit originální pohled na tato zásadní díla. Tato koncepce jí zároveň umožnila sledovat 

vývoj a proměny prostoru viktoriánského románu.   

     Mgr. Sukdolová využívá k interpretaci ztvárnění prostoru ve vybraných románech jak dnes 

již tradiční teorie, reprezentované zejména dílem Gastona Bachelarda, tak Deleuzovo a 

Guatttariho dvojí pojetí prostoru jako hladkého (smooth) a zvrstveného (striated), jak jej 

přestavili ve své knize Tisíc plošin. K těmto teoretickým východiskům přistupují dvě základní 

kategorie jeho vymezení, a to na základě „estetiky mimetické“ a na základě „estetiky 

expresivní“. Autorka přitom posuzuje románový prostor jak z hlediska jeho povrchové 

struktury, tak hloubkových vztahů k archetypálním a symbolickým významům. Práce 

samozřejmě přihlíží i k pojetí prostoru v dílech dalších filozofů, zejména k Foucaultově eseji 

„Different Spaces“ a Heideggerovu pojmu bydlení či pobytu (Dwelling) z  jeho pozdního 

eseje „Building, Dwelling, Thinking“.  

     Po úvodní kapitole, v níž je detailně rozpracována struktura i metodologická východiska 

práce, následuje teoretická kapitola věnovaná hladkému a zvrstvenému prostoru ve vztahu 

k literatuře viktoriánské ale i romantické. Autorka zde navíc správně zohledňuje i relevantní 

pojetí času podle Deleuze a Guattariho, rozlišující mezi pojmy „Chronos“ a „Aion“. 

     Každá z následujících kapitol se pak zabývá různými aspekty románového prostoru, který 

je interpretován s přihlédnutím k relevantním zdrojům. 

    Osobně si velmi cením autorčina detailně propracovaného a vyváženého pojednání o 

prostoru wessexských románů (a zejména Egdonského vřesoviště), v němž překvapivě ale 



přesvědčivě otevřela možnost interpretace zdánlivě uzavřeného světa Hardyho románů 

prostřednictvím  deleuzovské filozofie hladkého prostoru, aniž by popírala či přehlížela 

alternativní možnosti výkladu. Za zmínku stojí např. konfrontace osudů Hardyho hrdinů s 

Heideggerovým pojetím bytí ve světě, s poukazem na to, že z heideggerovského součtveří je u 

Hardyho patrná absence božského prvku (divinities). 

     Vzhledem k tomu, že autorka (zejména v první části práce) akcentuje prostor vnější, velká 

pozornost je příznačně věnována i živlům, zejména vodě. Začlenění Swiftovy Země vod do 

této části práce vnímám jako obohacení diskutované problematiky v intencích deleuzovského 

pojetí prostoru. Navíc, jak Alice Sukdolová podotýká (str. 161), Swiftův román je v mnoha 

ohledech s románem viktoriánským spřízněn, konkrétně s Dickensovými Nadějnými 

vyhlídamiy a Naším společným přítelem. 

     Druhá část práce se obrací spíše k prostorům vnitřním či uzavřeným (Closed Space) a 

konfrontuje romány sester Brontëových  s gotickým románem. Ačkoli se tato část opírá spíše 

o tradičnější teoretická východiska, je logickým doplňkem a protiváhou úvodní části 

věnované prostoru vnějšímu a krajině.  

     Závěrečnou kapitolou věnovanou poslednímu románu George Eliotové Daniel Deronda se 

disertační práce Alice Sukdolové pozoruhodným způsobem završuje. Autorka zde zdůrazňuje 

pro viktoriánský román neobvyklé aspekty decentralizace a globalizace na straně jedné a 

„alternativní“ prostor lidské mysli na straně druhé.  

      Vlastní závěr práce pak nejen rekapituluje dílčí východiska a zjištění prezentovaná 

v jednotlivých kapitolách, ale v polemice se názory kritiků (G. Levine, L. Lutwack, str. 165) 

zdůrazňujících reduktivní pojetí prostoru viktoriánských románů jako uzavřeného (Victorian 

enclosure) upozorňuje nejen na problematickou přítomnost romantických rysů u mnohých 

viktoriánských hrdinů, ale zejména na nepřehlédnutelný potenciál otevřené krajiny v těchto 

románech. Toto přehodnocení pojetí prostoru viktoriánského románu spolu s poukazem na 

směřování ztvárňovaného prostoru ke stále větší otevřenosti (str. 164) považuji rovněž za 

jeden ze zásadních argumentů prezentovaných v práci Alice Sukdolové.  

     Vzhledem k výjimečně komplexnímu a zasvěcenému pojednání problematiky 

v předkládané disertaci zbývá jen málo prostoru k doplňujícím otázkám. Přesto bych se ráda 

zeptala, zdali autorka alespoň uvažovala o zahrnutí některých děl Charlese Dickense do své 

disertační práce a které z použitých teorií by se podle ní v interpretaci díla tohoto autora daly 

uplatnit. Popř. kam by jeho dílo situovala vzhledem ke zmíněnému směřování k otevřenosti. 



     V souvislosti s kapitolou věnovanou úloze přírodních živlů bych pak jen na doplnění 

chtěla upozornit na esej Davida Lodge "Fire and Eyre: Charlotte Brontë's War of Earthly 

Elements," z knihy Language of Fiction.  

   Práce Alice Sukdolové dle mého názoru plně splňuje nároky kladené na doktorskou 

disertační práci. Jedná se o práci tématicky vyhraněnou a metodologicky vyváženou, pojmově 

a stylisticky vytříbenou, která přináší poučený a originální pohled na danou problematiku, a 

jako takovou ji jednoznačně doporučuji k obhajobě.  
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