
Abstrakt 

Tato práce zkoumá, jakým způsobem rozebírané americké autorky využívají prostor, který 

jejich hrdinky obývají, k tomu, aby zobrazily jejich vnitřní i vnější život. Úvodní teoretická 

kapitola si nejprve všímá toho, jak je prostor v literatuře vnímán a prezentován. V této části je 

čerpáno z knih Poetics of Space Gastona Bachelarda a Dwelling in the Text: Houses in 

American Fiction Marilyn R. Chandler a prostor je zde představen jako prvek literárního díla, 

který je stejně důležitý jako postavy a děj, protože prostor je vnímán nejen jako produkt 

utvářený těmi, kteří ho obývají, ale také jako síla, která ty, kdo v něm přebývají, utváří. Dále 

se tato práce věnuje rozdílům mezi ženským a mužským vnímáním prostoru. A to tak, jak 

bylo zachyceno v dílech ženských i mužských autorů. Z tohoto zkoumání vyplynulo, že 

zatímco muži považují své domy především za symboly svého sociálního postavení, ženy 

mají ke svým domovům mnohem intimnější a bližší vztah. Tato úvaha je inspirovaná esejí 

Virginie Woolfové A Room of One´s Own. Závěrem této kapitoly bylo předneseno tvrzení, že 

ženské postavy mají tendenci utvářet své osobnosti vzhledem k prostoru, ve kterém žijí, a že 

tento prostor pro ně může být buď žalářem (diskuze tohoto fenoménu je založena převážně na 

publikaci Sandry M. Gilbert a Susan Gubar The Madwoman in the Attic: The Woman Writer 

and the Nineteenth-Century Literary Imagination) anebo svobodným a bezpečným „šťastným 

prostorem.“  

 Hlavním těžištěm této práce je detailní rozbor povídek Charlotty Perkins Gilman a 

Kate Chopin „The Yellow Wallpaper“ (1892) a „The Storm“ (1898), románu Louise Erdrich 

Love Medicine (1984) a novely Sandry Cisneros The House on Mango Street (1984). Závěr 

konstatuje, že ačkoli autorky pochází z různých sociálních a kulturních prostředí a svá díla 

napsaly s odstupem jednoho století, prostor všechny vnímají jako jeden z hlavních faktorů, 

určujících vývoj osobnosti jejich literárních hrdinek. Nicméně, zamyslíme-li se nad tím, co 

bylo v této práci odkryto, nabízí se otázka, zda tento koncept není v dnešní době atraktivnější 

a užitečnější spíše pro etnické autorky. Zajímavým zjištěním je i fakt, že navzdory 

společenským, kulturním, ekonomickým změnám, ke kterým došlo v posledních desetiletích, 

se zdá, že i pro současné autorky je stále relevantní dělení prostoru na omezující a stísněný 

anebo naopak svobodný a chráněný. 

 


