
Zápis z obhajoby disertační práce "Concepts of Space in Victorian Novel" Mgr. ALICE
SUKDOLOVE konané dne 17.6. 2011 ve studijním programu filologie, v oboru anglická a 
americká literatura 

Přítomní: předseda komise doc. Ondřej Pilný; prof. Martin Procházka; prof. Martin 
Hilský; Kamila Vránková, Ph.D.; Magdaléna Potočňáková, Ph.D.; Mgr. Alice Sukdolová; 
Mgr. Tereza Kynčlová (zápis) 

Obhajobu disertační práce v zastoupení za předsedu komise zahájil prof. Procházka, 
školitel. Seznámil komisi s disertační prací, zmínil náročnost zvoleného tématu a rešeršní 
náročnost práce. Ze školitelského hlediska je disertační práce dobrým textem. Zmíněny 
byly též nelehké l?odm!nky, ve kterých práce vznikala - doktorandka je matkou dvou dětí 
a vyučuje na PFJCU v Ceských Budějovicích. K práci školitel uvedl, že její silnou stránkou 
jsou styčné body mezi romantickým, moderním a postmoderním vnímáním prostoru, 
disertace však není prací jen čistě teoretickou, ale hlavně dukladně interpretační, což 
platí především pro román Daniel Deronda, čímž disertace umožňuje širší vnímání 
viktoriánské literatury. Za produktivní školitel pak označil využití románu Země vod G. 
Swifta a práci hodnotil jako "velmi nadprůměrnou", zmínil však výhrady ke struktuře 
pojednání gotična, které by nemělo být zařazeno jen v závěru práce, nýbrž i v úvodu. 

Doktorandka Sukdolová a komise se shodly, že obhajoba bude vedena v češtině. 
Následně Mgr. Sukdolová představila svoji práci. V metodologických přístupech se 
soustředila na moderní filozofii dvojice Deleuze-Guattari a též dílo Gastona Bachelarda. 
Původně zamýšlela mapovat pouze vnější krajinu románu, jako je tomu v první části 
práce věnované románům Thomase Hardyho. Avšak v polovině práce se autorka dostává 
k metodologickému problému v souvislosti s analýzou románu Wuthering Heights, který 
tematizuje prostor domu a hranice jasně vymezených prostoru překonává a svědčí o 
jistém zatížení Viktoriánu "vnitřním dědictvím". Ukázalo se tedy, že nebylo možné 
ignorovat dum a soustředit se na krajinu vřesovišť, proto se doktorandka rozhodla využít 
Bachelardovy filozofie. Tradiční představa domu ve Wuthering Heights selhává, hranice 
domu (okna, dveře) se stávají konfliktními místy. Zkoumání hloubky prostoru tedy 
doktorandku vedlo ke studii prostoru mysli. K výhradám o umístění tématu gotična v 
disertaci doktorandka uvedla, že gotický prostor je prostorem uzavřeným, a že teoretická 
kapitola v úvodu práce představuje především pojetí prostoru u Deleuze a Guattariho, a 
tudíž ji vedla spíše k dílum Hardyho a nikoliv ke gotičnu. Deleuze a Guattari totiž pracují 
s tzv. hydraulickým modelem, kde je hlavním prostorem a živlem voda, jež je určujícím 
prvkem Hardyho románu. Na příkladu Daniela Derondy doktorandka diskutovala 
paprskovitě rozčleněný prostor, který nabízí nové interpretační možnosti, v závěru pak u 
díla konstatovala decentralizaci prostoru. 

Po představení práce doktorandkou shrnula svuj oponentský posudek dr. Vránková, podle 
níž práce odkrývá nové dimenze viktoriánské literatury a pracuje s komplexní teorií. 
Oponentka též zmínila, že nejpropracovanější je v disertaci interpretace pohybu postav v 
prostoru v Hardyho románech s využitím tezí nomádského prostoru. Dále zdůraznila, že 
otevřenost a uzavřenost prostoru je hlavním a podnětným nástrojem při interpretaci děl 
Jane Eyre a Wuthering Heights a rozbor Daniela Derondy je vrcholem obhajované 
disertace, neboť se zde poukazuje na decentralizovaný prostor a ilustruje se tak vlastní 
vývoj viktoriánského románu. Oponentka neměla pak dalších připomínek. 

Druhý oponentský posudek vyhotovila dr. Potočňáková, která zmínila, že téma disertace 
jí je velmi blízké. Jako nejzajímavější spatřuje část věnovanou Hardyho románům. Práce 
je zpracována komplexně a nepůsobí roztříštěným dojmem. Oponentka neměla další 
dotazy na doplnění práce. Položila však otázku, zda by díla Charlese Dickense mohla být 
zařazena do metodologického rámce disertace. 

Doktorandka byla následně vyzvána, aby se vyjádřila k posudkům, neměla však další 
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komentáře. Zmínila jen, že více prostoru mohlo být dále věnováno románu Tess of the 
ďUrbervil/es. Následovala diskuze. 

Doc. Pilný: Kdy se do práce rozhodla doktorandka zahrnout Grahama Swifta? 
K dotazu doktorandka uvedla, že se Swifotovo dílo nabízelo v kontextu s prostorem vody. 
Školitel zmínil, že původně byl Swift výchozím tématem disertace, jež vyplynulo z 
diplomové práce. Rozsáhlost disertace by však pak byla značná, tudíž Swift je zde jen 
ilustrací a slouží pro účely komparace. 

Prof. Hilský: Voda bývá znamením smrti, ale zároveň je voda životodárná. Našla 
doktorandka v rozebíraných dílech spor těchto dvou tezí? 
Podle doktorandky je Tess of the ďUrbervil!es případem, kde je voda darem života, je 
zde přímo popisována jako "waters of life". Zároveň je v tomto románu pozitivní aspekt 
vody magicky překlopen v závěru ve scéně náměsíčnosti hrdiny, který se s Tess v náručí 
brodí přes řeku a oběma zde hrozí utonutí. Negativní aspekt vody je ale v románech 
přítomen obecně. 

Prof. Procházka: Živly představují prostor mimo nás či pod námi; realita malých rozměru 
je jiná, než realita empirická, proto je kontrastní využití Deleuze-Guattariho a Bachelarda 
produktivní pro danou práci, přestože je nevšední. Zde je možnost pro další rozpracování 
s ohledem na víceznačnost živlu. 

Prof. Hilský: Kde leží Vaše sympatie v chápání prostoru u Deleuze-Guattariho či u 
Bachelarda? 
Doktorandka uvedla, že Bachelard je podle ní zavádějící, neboť čtenáře vždy vrhne jen 
jedním směrem a není vždy jisté, že lze jeho čtení vždy uplatnit na viktoriánský román, 
kdežto Deleuze-Guattari nabízejí více potenciálu pro interpretaci a pusobí svobodněji. 

Prof. Procházka: Heterogenita prostoru muže být produktivní, Bachelard a Deleuze
Guattari jsou metodologicky v napětí, jejich dílo AntiOedipus je protestem proti 
archetypálnímu chápání lidské psychiky. 

Prof. Hilský a prof. Procházka: Bachelard je především básník, jeho práce jsou lépe 
aplikovatelné na poezii. 

Následně byla diskuze uzavřena, školitel konstatoval, že obhajoba měla přemýšlivý 
charakter, slovo bylo předáno předsedovi komise doc. Pilnému. V tajném hlasování pak 
komise odsouhlasila, že byla disertační práce úspěšně obhájena. 

Zapsala: 
Mgr. et Mgr. Tereza Kynčlová dne 17.6.2011 

Za správnost: 
Doc. Ondřej Pilný, PhD 
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