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Práce vznikala poměrně dlouho, autor si ujasňoval a vymezoval své téma. Bylo to určitě 

prospěšné, protože v konečné podobě má diplomová práce Václava Hozmana jak metodické, 

tak tematické „ukotvení“. Jejím záměrem je zkoumat vybraná místa ve výstavbě fikčního 

světa děl Oty Filipa. Práce tedy rezignuje na monografické zpracování Filipova díla i na 

analýzu rozdílů mezi českými a německými verzemi jeho textů (v případě Kavárny Slavie je 

citován autorizovaný překlad do češtiny). Teoreticky vychází z konceptu prostoru u Janusze 

Slawińského (inspirovaného strukturalismem a sémiotikou), opírá se také o Seymoura 

Chatmana, dílčí postřehy Davida Hermana, Ireny Vaňkové, Gastona Bachelarda a české práce 

věnované topologii (Daniela Hodrová, Zdeněk Hrbata). Z naratologických prací se inspiruje 

především studiemi Franze Stanzela a Tomáše Kubíčka.  

Václav Hozman se soustřeďuje především na stěžejní místa ve fikčním prostoru Filipových 

děl: kavárnu, hřiště a město. Menší pozornost je věnována místům-motivům (rodný dům, 

kostel, hranice, vězení). Vzhledem k tomu autor z poměrně rozsáhlého díla Oty Filipa pracuje 

hlavně s romány Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy, Kavárna Slavia, Cesta 

ke hřbitovu, v menší míře s dalšími prózami (Blázen ve městě, Poskvrněné početí, Děda a 

dělo) a autobiografickými materiály.  

K dílu Oty Filipa neexistují směrodatné studie. Většina těch, kdo se jeho prózami 

v posledních letech zabývala, četla Filipa v kontextu česko-německých vztahů, 

odsunu/vyhnání, dvojjazyčnosti, případně autobiografických souvislostí. Václav Hozman šel 

jinou cestou. Domnívám se, že zvolený přístup i důkladnost a trpělivost, s nimiž pracoval, mu 

umožnily dobrat se důležitých poznatků k poetice a fikčnímu světu Oty Filipa. Platí to 

především o zmíněných leitmotivech Filipových děl (kavárna a hřiště jako křižovatky 

lidských osudů a miniatury prostoru společnosti, dehonestující vidění Ostravy odlišné od 

tradičního vnímání tohoto prostoru), ale cenná jsou i další pozorování, která se týkají např. 

dětské vypravěčské perspektivy, uplatnění fantastiky (vize obryně v Lapáčkovi a její možná 

inspirace ve starogermánském eposu), motivu apokalyptické zkázy atd. Ne v poslední řadě 

zakládá Filipův fikční svět netradiční, v době svého vzniku odlišné vidění nedávné minulosti 

(válka a okupace, poválečné vysídlení Němců a komunistický režim, rok 1968) a předchází 

tak Grušovu Dotazníku, dílům Hodrové, Kratochvila aj. V tomto smyslu mají jeho romány, 

stejně jako ve své době Škvoreckého Zbabělci, iniciační význam. Analýzy Václava Hozmana 

nesporně přispívají k poznání tohoto přínosu.  

Autor ve své diplomové práci prokázal dobrou orientaci v teoretické problematice i schopnost 

interpretace literárního textu. Některé připomínky, které jsem měl, jsme už vyřešili v rámci 

diskusí nad textem nebo diplomového semináře. Jeho práci doporučuji k obhajobě. 
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