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Veronika Adamcová se zaměřila na několik prozaických textů české literatury, „jejichž 
centrálním dějištěm je prostor domu, a to domu nájemního“, vybrala si „díla, kde je 
aspekt domu klíčový a přímo se podílí na jejich výstavbě“, resp. „na vytváření syžetu a do 
značné míry předurčuje vztahy mezi jednotlivci a postavami“ (s. 9). Problematiku 
prostoru v literárním textu autorka pojímá hlavně jako možnost čtenářské aktualizace, 
konkretizace zobrazeného prostoru v korespondenci s výstavbou děje a postav 
(„vytváření zápletek a charakterizování postav“), ve vztahu k významové výstavbě próz i 
na cestě k jejich celkovému smyslu. Prostor společně obývaných městských nebo 
příměstských domů v jejím podání zahrnuje dílčí místa a průhledy, je členitý a 
hierarchizovaný jakožto množina postav a jejich vztahů, konfrontací sociálních a 
etických, jako „scéna pro pestrou směsici příběhů“ (s. 9), které ji zajímají ve zvolených 
uměleckých zobrazeních především. 

V románu Karla Poláčka Dům na předměstí si všímá především narůstajících 
konfliktů mezi (terorizujícím) vlastníkem domu a jeho nájemníky. „Lidé tam místo klidu 
nalezli pouze utrpení, ponížení a psychické strádání. V próze Poláček sice neuplatňuje 
věcnou a objektivní perspektivu, ale groteskní až absurdní nadsázku. Ta je ale zamířena 
na zcela reálný palčivý problém sociologické a právní povahy“ (s. 26). Novelu Jaroslava 
Havlíčka Jaro v domě nahlíží jako podobenství, zdůrazňuje role a proměny vztahů figur 
ve společném prostoru, jejich morální aspekty, „jevištní“ zápletku, dům jako „jakousi 
pomnožnou diferenciovanou postavu“ (s. 39). Prostorová interpretace Nerudových 
povídek Týden v tichém domě a Figurky (Povídky malostranské), která se jeví jako 
nejzdařilejší, nejdůsažnější v postižení významových souvislostí, také nejbližší 
materiálu, textu, ukazuje dům jako živý obraz všednodenního (mikro)světa, resp. jako 
kritickým nadhledem zjevený stereotyp. 

Jednotlivé prózy se autorka snaží představit celistvě, načrtává i okolnosti jejich 
vzniku či inspirační zdroje. Sleduje, jak jejich autoři pracují s prostory, zda jejich 
členitost koresponduje s tématy a motivy, jak je lze až ztotožnit s postavami, se 
způsobem vyprávění. Daří se jí zejména v popisu, interpretaci blízko textu, v 
přirozeném, někdy prvoplánovém sledování a komentování děje a logiky chování postav. 
I když se vcelku víceméně úspěšně snaží držet vymezeného rámce, tedy perspektivy 
domu, prostoru, převažuje tu bohužel převypravovávání dějů prismatem jejich 
situovanosti. Povrch dění a projevů postav, tedy čtenářský přístup jako by přehlušoval 
postup odborný. Tomu odpovídá i stylizace Závěru, kde Veronika Adamcová dochází – 
vzhledem k předchozím rozborům, jež podnikla, k poněkud skromnému shrnutí, k 
poznání, že ve vybraných prózách jsou domy „spíše pastí, vězením“ než „domovem“ (s. 
63), že „ve všech probíraných prózách prostor působí často jako ‚jeviště‘. Čtenář se 
nejednou ocitá v pozici diváka, jenž sleduje jednotlivé výjevy a dějství. S tím souvisí i to, 
že texty obsahují velké množství dialogů. Proto některé výjevy působí značně divadelně“ 
(s. 64). 

Chybí tedy jasnější vymezení směřování práce, pokus o formulaci klíčových 
otázek a cílů na základě určité metodologické úvahy. V této souvislosti postrádáme stopy 
většího literárněhistorického rozhledu, reflexi dobových směrů a konvencí (vždyť se 



pohybujeme ve dvou dosti vzdálených časových pásmech) či alespoň naznačení 
možných, typologických souvislostí s dalšími texty, např. v rámci díla tematizovaných 
autorů (příklad Zolovy prózy z širšího kontextu zůstává osamocen v Úvodu). Též co se 
týče teoretického zázemí (možnosti pojetí prostoru, resp. časoprostoru jako modelu 
skutečnosti z hlediska poetiky atp.), postupuje autorka dosti minimalisticky, pohybuje se 
tak v dosti úzkém koridoru u probíraných textů, promýšlení skutečnosti, kterou 
vytvářejí, a to s čtenářským vcítěním a prožíváním, naopak ne příliš jistě v odborné 
charakteristice. Např.: „To, že se stal domácím pánem, bere Faktor jako velké 
společenské vyšvihnutí“ (s. 20), „to, co předvádí Faktor, dalece přesahuje obvyklou a 
přijatelnou hranici“ (s. 24). „Knop si na ní vylévá všechen svůj vztek. Své hulvátství a 
zneužívání submisivní ženy obhajuje tím, že ji živí. Ve skutečnosti však jen pokuřuje 
před trafikou, zatímco sestra za něj dře“ (s. 35).  

Předložená práce je funkčně strukturována, přehledné je členění do 
(nerozsáhlých) kapitol a podkapitol, odpovídající pečlivé evidenci, postupnému 
propátrávání prostorů nalezitelných v jednotlivých prózách. Na druhou stranu zůstává 
nezodpovězena otázka, proč postupuje proti proudu času: Nejprve představuje dva texty 
z konce dvacátých let 20. století, poté dvě Nerudovy prózy z šedesátých a sedmdesátých 
let 19. století. Obdobně se nabízí otázka výběru zrovna těchto čtyř děl, který by měl být 
nějak (alespoň stručně) zdůvodněn. Text je zpracován formálně vcelku pečlivě, 
stylisticky ne vždy jistě (včetně publicismů), zahrnuje též jakési polotovary (přehled 
postav Havlíčkovy prózy a jejich rolí ve výčtu v odrážkách měl být z této podoby 
poznámek převeden do souvislého textu a do odstavců, s. 29–33). 
 
Souhrnně i přes uvedené výhrady lze konstatovat, že Veronika Adamcová ve své 
diplomové práci podala dobrý výkon, prokázala schopnost interpretační charakteristiky 
podstatných rysů zvolených textů z neobvyklé perspektivy a naplnila zadání. Její práci 
doporučuji k obhajobě. 
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