
Oponentský posudek na doktorskou disertační práci Mgr. Alice Sukdolové Concepts of 

Space in Victorian Novels 

 

     Předkládaná práce přináší zajímavou srovnávací analýzu vybraných románů viktoriánské 

literatury, s jednotným tematickým zaměřením na zkoumání konkrétních aspektů prostoru. 

S ohledem na dané téma je třeba ocenit již výběr analyzovaných textů (Wuthering Heights 

Emily Brontëové, Jane Eyre Charlotty Brontëové, tzv. wessexské romány Thomase Hardyho, 

Mill on the Floss a Daniel Deronda George Eliotové), v nichž má pojetí prostoru (a prostředí) 

zásadní význam pro celkovou interpretaci a které vykazují důležité společné rysy (vztah 

k místu/regionu, otevřenost krajiny, centralizace prostoru). Zároveň každý po svém poukazují 

na vzrůstající napětí v životě viktoriánské společnosti, způsobené rozporem mezi 

pokrytectvím společenských norem a individuální zkušeností a vedoucí k absenci morálních 

hodnot i životních jistot. Vedle podrobné znalosti literatury primární je výraznou předností 

práce autorčina sečtělost v odborné teoretické literatuře (od antické filosofie přes Heideggera 

a Kanta až k poststrukturalistické kritice), která jí umožňuje pochopit zkoumané texty 

v širokém kulturně historickém, estetickém a filosofickém kontextu.  

     Práce je dobře rozčleněna do několika organicky propojených částí. Velmi zdařilá úvodní 

teoretická kapitola je zahájena úvahami o mimetické a expresivní estetice ve vztahu 

k otázkám ztvárnění/konstruování a vnímání/prožívání prostoru. Východiskem teoretických 

úvah i všech následných interpretací je originální myšlenková koncepce francouzských 

filosofů Deleuze a Guattariho („Treatise on Nomadology“, A Thousand Plateaus: Capitalism 

and Schizophrenia, 1987), jejichž rozlišení hladkého/nomádského prostoru (smooth space) a 

zvrstveného/civilizací dotčeného prostoru (striated space) je vhodným a podnětným 

metodologickým základem autorčiny literární analýzy. Další významnou metodologickou 

oporou práce je filosofická koncepce Gastona Bachelarda, jehož pojetí prostoru vychází z 

archetypálních  a symbolických významů, které jsou, jak se autorce daří prokázat, nedílnou 

součástí struktury viktoriánských románů. Složitá teoretická problematika je v „Úvodu“ 

úspěšně propojena s odkazy na konkrétní texty, s vysvětlením rozdílného pojetí prostoru 

v romantismu a realismu i se základy psychologické charakteristiky postav.  

     Následující kapitola je věnována podrobnému výkladu koncepce prostoru u Deleuze a 

Guattariho, včetně vysvětlení terminologie; z tohoto úhlu pohledu je pak nahlížena i obecná 

problematika prostoru v romantické a viktoriánské literatuře. Autorka zde přibližuje i 

Deleuzovo pojetí času: vedle tradičního cyklického a lineárního pojetí času („Chronos“) práce 

zdůrazňuje důležitost neměřitelného času („Aion“), zvláště v souvislosti s prožíváním 

hladkého/nomádského prostoru. 

     Jádro práce tvoří analýza prostoru a času wessexských románů Thomase Hardyho (Far 

from the Madding Crowd, The Return of the Native, The Mayor of Casterbridge, The 

Woodlanders, Tess of the d´Urbervilles), v nichž se otevřená krajina vřesovišť (Egdon Heath) 

stává dějištěm existenciálních konfliktů a osudových zvratů v životech hlavních hrdinů. 

Autorka si všímá vlivu Schopenhauerovy filosofie (přítomnost tzv. imanentní vůle 

v tragickém směřování konkrétních osudů) a upozorňuje na souvislost s Nietzschovou 

koncepcí vůle k moci (Will to Power) i vůle k nicotě/nečinnosti (Will to Nothingness), 

odrážející se v pasivním přijímání daného údělu. V tomto směru se zabývá tématem asimilace 

postav v rámci konkrétního prostředí (Clym Yeobright, Giles Winterborne, Tess), vedoucí 

mnohdy až k „pohlcení postav prostorem“. Romantické rysy hrdinů jsou posuzovány 

v zajímavém vztahu k pohybu postav v prostoru, a to jak v kontextu Heideggerova pojetí 

bytí/pobytu, tak i s ohledem na poststrukturalistický koncept „deteritorializace“ (Deleuze, 

Guattari).  

     Zvláštní pozornost je věnována prostoru vody v Hardyho románech i v dalších 

analyzovaných dílech (zejména The Mill on the Floss a Daniel Deronda George Eliotové). 



Autorka přihlíží k Bachelardově analýze přírodních živlů jako archetypálního základu 

básnické imaginace, přičemž se zaměřuje na častý tragický aspekt tématu vody ve 

viktoriánské literatuře. Rozbor konkrétních témat v románech George Eliot(ové) a sester 

Brontëových obohacují též odkazy k Bachelardovu zkoumání mytologických významů ohně. 

Široký záběr interpretace dokládá uvedení teorie „hydraulického modelu“ Deleuze a 

Guattariho, jež je náplní samostatné kapitoly a  je vhodným krokem k autorčiným úvahám o 

vlivu viktoriánské literární tradice a propojení „tradičního prostoru vody s moderními 

vypravěčskými postupy“ v románu Grahama Swifta Waterland (1983). 

     Bachelardova studie Poetika prostoru vytváří teoretický základ pro analýzu románů sester 

Brontëových Wuthering Heights a Jane Eyre (archetypální pojetí hloubky prostoru, dům jako 

centrální prvek, prostor lidské mysli). Přínosem této analýzy je zejména srovnání obou 

románů s ohledem na prostorové vztahy (dům, okolní krajina, pohyb postav), cenné je i 

poukázání na souvislost mezi reálnou a imaginativní dimenzí prostoru Větrné hůrky a 

Foucaltovým konceptem heterotopie. Funkce domu je posuzována z hlediska poskytování 

iluze útočiště a ochrany před okolním světem; v tomto směru je pozornost dále věnována 

vlivu gotické prózy, zvláště v románu Emily Brontëové (dům jako vězení, setkání s jinakostí, 

strach z neznámého, přítomnost násilí a ničivých vášní, tušení nadpřirozena). Teoretickými 

východisky jsou obecná charakteristika uzavřeného prostoru (closed space, M. Aguirre) a 

estetická koncepce vznešena (the sublime) Edmunda Burkeho. Jak autorka shrnuje v závěru 

své práce, uzavřenost prostoru Větrné hůrky lze překonat prostřednictvím zkušenosti vznešena 

jako zážitku individuální transcendence (Twitchell), umožněné prostředím vřesovišť.  

     Výborně teoreticky podložené interpretace vyúsťují v analýzu románu George Eliot(ové) 

Daniel Deronda, kde si autorka všímá tendence „k decentralizaci a globalizaci“ prostoru 

v širokém kontextu evropské a světové kultury (zkušenost judaismu). Oceňuje zejména  

mnohovrstevnatost textu, zahrnující realistické prvky i mystickou a metafyzickou rovinu 

příběhu („vnitřní vidění“ postav, význam podvědomí), v čemž spatřuje naznačení „nových 

možností v uchopení prostoru románu“. Charakteristika pohybu hlavních postav je vztažena 

k vysvětlení „paprskovité struktury“ románového prostoru i ke klíčovému tématu hledání 

identity, které spojuje všechna zkoumaná díla (a pojetí prostoru) a pomáhá propojit 

viktoriánskou literaturu jak s romantickou a gotickou tradicí, tak i s otázkami existencialismu, 

rozvíjenými v literatuře dvacátého století.  

     Je třeba zdůraznit, že předkládaná studie důsledně dodržuje svůj hlavní úkol, zároveň je 

však založena na širším základě a poskytuje poznatky o důležitých souvislostech sledované 

problematiky. V rámci analýzy studovaných próz se autorka věnuje kulturním, historickým, 

společenským, filosofickým a literárním vazbám analyzovaných děl a jejich koncepce 

prostoru. Výrazným rysem celé práce je široký komparatistický zřetel, odrážející autorčinu 

dobrou orientaci v dějinách anglické literatury (odkazy ke středověkým textům, renesančnímu 

dramatu, gotické próze, romantické poezii i literatuře dvacátého století) a soudobé 

literárněvědné metodologii. Jednotlivé teze jsou vždy doloženy konkrétními příklady i 

citacemi, které jsou vhodně propojeny s vlastním textem a napomáhají orientaci ve zkoumané 

oblasti. Autorčiny interpretace jsou průběžně konfrontovány jak se staršími, tak především 

nejnovějšími výsledky bádání. K pozitivním rysům práce patří využití studií českých a dalších 

slovanských anglistů a literárních vědců (M.Procházka, Z. Hrbata, M. Potočňáková - 

Kubíková, Z. Vančura, M.M. Bachtin, J.Meletinskij). Hlavním přínosem této disertační práce 

je pak srozumitelné přiblížení složité teoretické problematiky a začlenění známých i méně 

známých děl viktoriánské literatury do kontextu poststrukturalistického myšlení. 

     Konkrétní analýzy inspirují k dalším možným zamyšlením: například význam motivu  

řeky v románu Tess of the d´Urbervilles, otázka vztahu ke kulturní jinakosti a prostorové 

vzdálenosti, ztělesněné v postavě a příběhu Berty Rochesterové (Jane Eyre) či 



nejednoznačnost zdánlivě tradičního závěru díla Wuthering Heights (do jaké míry a v jakém 

kontextu se zde „mrtví vracejí do svých hrobů“ ?, s.125). 

     Pokud jde o formální uspořádání disertace, je třeba ocenit velmi přehlednou, logickou a 

pečlivě provedenou grafickou úpravu textu i propojenost a návaznost jednotlivých kapitol. 

Práce je psána anglicky a vyskytují se zde pouze drobnější jazykové nepřesnosti, například 

v interpunkci či některých syntaktických spojeních (s.45, 57, 79, 103, 169), které však nijak 

nenarušují celkovou vysokou jazykovou i obsahovou úroveň předkládané studie. 

      Autorka prokázala své schopnosti v několika podstatných rovinách literárněvědné práce: 

podařilo se jí citlivě rozebrat a kriticky zhodnotit vybraná díla, která analyzovala 

s komparatistickým ohledem k dalším dílům anglické literatury, a zároveň postihnout vztahy 

daných textů k dobovým a společenským souvislostem i k současnému teoretickému bádání. 

Jednotlivé problémy jsou komplexně a poutavě diskutovány, výklad je uspořádaný a plynulý. 

Autorčiny závěry jsou přesvědčivé a podložené konkrétními argumenty. Práce jako celek 

nabízí pozoruhodný a podnětný přehled studované problematiky i velmi přínosnou literární 

analýzu s novými poznatky. 

 

     Disertace tedy jak po obsahové, tak i formální a jazykové stránce zcela splňuje požadavky 

kladené na doktorskou práci a doporučuji ji proto k obhajobě.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích 12. května 2011                       PhDr.Kamila Vránková, Ph.D. 

                                                                                          Katedra anglického jazyka a literatury 

                                                                                          Pedagogická fakulta 

                                                                                          Jihočeská universita      

    

 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 


