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Předložená práce má zřetelné a z hlediska rozsahu a žánru diplomové práce i adekvátní téma, jež 

může být v tomto rozsahu vyřešeno. Zjevná a čitelná je i metodologie práce: Diplomant se nejprve 

věnuje teoretizacím funkcí a rolí prostoru v moderním prozaickém vyprávění, a poté tyto teoretické 

koncepty a s nimi spjatou terminologii aplikuje na zvolený materiál, tedy na dva stěžejní romány Oty 

Filipa, s přihlédnutím pak i k jeho prózám dalším, a to včetně pozdních „životopisných“ románů. 

Smysluplné je, že Václav Hozman nehledá v románech „reálné“ předobrazy specifických míst a jiných 

prostorových entit, ale že zkoumá funkci jednotlivých prostorových prvků v rámci celkového světa 

příběhu, a tedy v jejich propojenosti s časem, postavami či dějovými liniemi. Z tohoto hlediska je pak i 

přijatelné a zjevné, proč a na základě jakých kritérií vyčleňuje určitá místa a prostory jako prvky 

stěžejní. Oceňuji, že z teorie prostoru vzal autor v potaz veškeré relevantní práce naratologické a že 

prokazuje schopnost pro každý aspekt zkoumaného problému vnést do hry ty teoretizace, které se 

ukazují jako produktivní. Tento postup práci dynamizuje a udržuje čtenáře v napětí nejen z hlediska 

toho, který prostor a jak bude dále rozebírán, ale i z hlediska toho, s jakým teoretizujícícm zázemím 

se na ten který aspekt půjde. A je třeba konstatovat, že Hozmanovo čtení teoretizujících konceptů 

prostoru je vesměs poučené a adekvátní a že jednotlivá pojetí nezkresluje ani nemodifikuje pro své 

interpretační potřeby. Jediným zdrojem, který je opominut, a přitom je pro zkoumání prostoru 

v narativu klíčový, je rozsáhlé heslo Marie-Laure Ryanové: "Space". In: Hühn, Peter et al. (eds.): The 

Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press. URL = http://www.lhn.uni-

hamburg.de/article/space

Výhrady k práci mám dílčí a člením je do několika trsů:

1. Styl. Autor práce dbá o svého modelového čtenáře, což je chvályhodné, ale této péče je možná až 

příliš. Práci by slušelo odstranění „průvodcovských“ rysů, které jsou funkční v ústním referátu, ale 

v písemné práci jsou redundantní; mám na mysli formulace typu „Nejdříve se podívejme…“ (s. 13), 

„Ponechme zatím stranou prostor města a zaměřme blíže pozornost“ (s. 28).

Z obdobné kategorie je i ohled na čtenáře z hlediska obeznámenosti s Filipovými romány: Zevrubné 

výčty toho, co a jak je kde tematizováno a zobrazeno, umožňují, aby práci dobře četl i ten, kdo 

rozebírané romány detailně nezná, zároveň ale pro toho, kdo je zná, se práce může jevit jako značně 

popisná.

Rysem posledním je pak diplomantova zjevná preference pojmů klasifikačních před pojmy, které 

nemají striktně kategorizační charakter. Proto mu zjevně konvenuje pojetí Slawińského či Hodrové 

více než teoretizace, které nejsou takto klasifikační. Proti tomuto gustu nelze nic namítat, kdyby se 

ale obdobná tendence nepromítala i jinam, například tam, kde V. Hozman hovoří o Ostravě jako 

mýtickém prostoru, aby hned vybudoval opozici mýtu hrdinského a antihrdinského (s. 58). Takové 

řezy mi přijdou jako příliš vyhrocené, příliš binárně opoziční; prostor se přece vyznačuje tím, že 

funguje značně syntagmaticky, tedy že umožňuje svým prvkům fungovat na ose volného přiřazování, 

které neeliminuje okamžitě jinou možnost.

2. Zdroje, citace, literatura. Celkově je práce vyvedena v tomto ohledu dosti pečlivě. Podivné mi však 

přijde odkazování na webový Slovník české literatury po roce 1945 jako na anonymní zdroj. Autorem 



původního hesla z knižní verze je Miroslav Zelinský, autorkou aktualizace z r. 2009 je Alena 

Přibáňová; není tedy důvod odkazovat na zdroj jako na dílo anonymní. Obdobně není konsistentní ani 

výčet na konci práce v rubrice Prameny, kde je u Filipovy Cesty ke hřbitovu evidováno 1. vydání (s. 

84), zatímco jinde pořadí vydání evidováno není.

3. Topologie a typologie analyzovaných míst. Nejsem si jistý, zda z textu práce zcela rozumím 

tematizaci jednotlivých míst a dalších prostorových entit, jež jsou jádrem diplomantova výběru. 

Netuším, zda je skutečně zcela zřetelná hranice mezi prvky, které hrají „hlavní úlohu při budování 

vyprávění“ (s. 78) a místy-motivy. Zdá se mi, že zevrubně analyzovaný prostor hřiště či kavárny jako 

míst prvního typu není tak zjevně vydatnější než prostor rodného domu, vězení či hranice. Aspekt 

hranice je ostatně obsažen i v oněch toposech kavárny či hřiště. Proto se mi zdá, že pátá kapitola –

Místa-motivy – plní spíše úlohu svěrné nádoby a alespoň stručně shrnuje to, co už nebylo možné 

podrobit zevrubné analýze. V tomto ohledu bych chtěl slyšet při obhajobě vysvětlení, které by onen 

rozdíl zakládacích míst a míst-motivů specifikovalo.

Práce dle mého soudu zcela splňuje nároky kladené na diplomové práce na našem oboru. Navrhuji 

její hodnocení známkou výborně či velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby.

V Praze dne 10. 6. 2013

Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.


