
Školitelův posudek na diplomovou práci Veroniky Adamcové Dům – místo lidské množny 

 

 

Téma diplomové práce Veroniky Adamcové se konstituovalo nikoliv na základě nějakého 

teoretického impulzu, ale pouze na základě zjištění, že v průběhu novodobých dějin literatury 

několik autorů koncipovalo své prózy tak, že hlavním dějištěm učinili činžovní nájemní dům 

– tedy prostor, který sestává s řady dílčích prostorových entit, který obývá množina obyvatel 

(rodin i jednotlivců) a který by měl plnit funkci domova. V tomto případě ovšem domova 

někým vastněného za účelem zisku. Na první pohled je zajisté zřejmá odlišnost od jiného typu 

domu, od domu rodinného, ať už jde o chaloupku, statek, či vilu. 

Úvaha nad výše charakterizovaným dějištěm směřovala dále k vědomí podmíněnosti 

takových syžetů, které se zakládají na více méně paralelních či zápletkových liniích, na 

zmnženosti  a všeliké rozmanitosti postav, tudíž také na konfrontacích, kontraverzích, 

konfliktech apod.  

Prostor činžovního domu předznamenával rovněž městské prostředí, popřípadě scenérii 

městské periferie. Dále sféru každodennosti a zdůrazněné sociální hledisko, dané tím, že dům 

představuje pestrý vzorek dobové society; sestávající zejména z vrstev nižších a středních. 

Klíčový význam pak má vztah mezi nájemníky a majitelem. 

Výběr literárních děl byl pochopitelně dán tím, zda dané dějiště v próze (novele či románu) 

zaujímalo dominantní postavení, týkalo se celku vyprávění. Zajímalo nás, jak si autor poradil   

s členitou prostorovou dispozicí a pomnožností postav, jež nevážou především vztahy rodinné 

či profesní a zájmové, nýbrž pouhá, namnoze nahodilá, ko-existnce (alespň jako stav 

výchozí). Avšak také ko-existence vytvářející specifické podmínky pro vzájemné sblížení či 

zcizení, pro všemožné nevraživosti a šarvátky. Také ale pro obnažení lidských povah. 

Povětšinou nelichotivé, ba až odpuzující. 

Veronika s tématem zápasila, mimo jiné proto, že neměla žádný vzor, žádnou oporu v jných 

textech. Navíc – a to je patrné i na jejím způsobu myšlení a psaní – není spontánním 

interpretem, jenž by byl schopen z daného tématu těžit pro obecnější reflexi. Zabývat se 

problematikou lidského soužití, deziluzívním povahopisem, dramatickou a sociologickou   

potencialitou koncentrované pomnožnosti. Nutno ale uznat, že  při veškaré (chtělo by se říci 

vrozené) úspornosti představila autorka zkoumané prózy vzhledem k stanovenému tématu 

náležitě a názorně, v těch nejpodstatnějších specifických rysech. Projevla také schopnost 

srovnávat rozebírané texty a čtenáři své práce poskytla impulz i prostor k tomu, aby se nad 

literárním pojetím domů lidských množin dále zamýšlel – nakolik se v něm zračí jak řemeslná 

dovednost   autorova, tak neduhy, slabost a  ubohosti lidského světa. 

 Chtěla bych rovněž poznamenat, že nebyl kladen vyšší cíl, než prozkoumání toho, jak si 

který autor (Neruda, Havlíček, Poláček) s náočným zadáním  - zbodobit lidskou množinu v 

rámci jediného prostorového celku (prostoru pro život) – poradil, jak se liší jednotlivá řešení 

(přístupy). 

Značný rozdíl je možno zaznamenat kupříladu v tom, nakolik autor věnoval pozornost 

předmětnému zobrazení (předmětné konkretizaci) daného prostoru a prostředí. Tedy do jaké 

míry si čtenář na základě vypravěčova impulzu může představit prostorové dipozice, 

vybavení společných prostorů či bytových interiérů. Veronika tak například zjišťuje, že 

proměna vypravěče odlišuje markantně Týden v tichém domě od Figurek také v tom, že 

zvídavý vypravěč (místy připodobněný k reportérovi) umožňuje velmi názornou prostorovou 

představu, zatímco vyprávějící postavu (autora deníkových záznamů) zajímá přednostně 

podivné chování sousedů, jeho vlastní zážitky s nimi a jeho petálie. Různí se rovněž to, jak 

autor rozehrává zápletkové linie, jak využije jevištní  potencialitu nájemního domu, který 

může být konflikty a kontraverzemi přímo přesycen. 



Autorčině pozornosti neuniklo ani to, nakolik literární obraz domu lidské množiny (domu 

s lidskou množinou) akceptuje sociálí stratifikaci (pozici nadřazenosti a podřazenosti), 

nakolik se v soužití nájemníků prosazuje generační zastoupení, popřípadě generační konflikt. 

Také to, že nutné zjednodušení postav a vypravěčský postoj k nim zakládají možnost 

karikaturního zvýraznění fyziognomie a groteskní stylizaci. V případě krtičtějšího postoje se 

pak prosadí satirické demaskvání deformovaného  a škůdcovského lidství.    

 

Jsem si vědoma, že téma předkládané diplomové práce mohlo být rozvinuto šířeji a využito 

pro bohatší reflexi – poetologickou i sociologickou. Veronika Adamcová mu věnovala přesto 

hodně úsilí a úkol splnila v mezích svých možností náležitě. Proto práci doporučuji 

k obhájení. 

 

 

Doc. Marie Mravcová.  

 

 


