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 Práce je rozšířením velmi zdařilé práce magisterské, obohacená je o didaktický 

potenciál tématu, konkrétně o návrh, jak v hodinách literární výchovy pracovat 

s prostorem v románu Hordubal.  

 Z práce čiší nadšení pro téma, autorčin zájem o prostor Zakapartska (stejně 

jako u většiny autorů, jejichž díla ve své práci analyzuje) nejspíše vyvolala osobní 

cestovatelská zkušenost z tohoto kraje.  

Autorka si vytkla za cíl zmapovat a z hlediska ztvárnění prostoru analyzovat 

díla inspirována Podkapatskou Rusí. Novost jejího přístupu tkví v tom, že se zaměřila 

nejen na díla vzniklá v letech 1918 až 1939, ale že toto téma zkoumá i u děl, která 

vyšla po 2. světové válce (až do současnosti). Pomocí analýzy prostoru 

v jednotlivých dílech se snažila přijít na to, v čem tkví specifičnost tohoto prostoru, 

čím tolik přitahoval české literáty. Autorce se podařilo těchto cílů dosáhnout. 

Práce má promyšlenou strukturu, to je zjevné již z jejího obsahu. Veronika 

Krabsová postupoval při vytváření struktury práce velmi systematicky a promyšleně. 

Nejprve osvětlila, s jakými se potýkala terminologickými peripetiemi, vymezuje 

pojem Zakarpatska. Dále si vypracovala teoretickou základnu pro problematiku 

prostoru, opírá se v ní o teorii fikčních světů a hermeneutiku, zabývá se specifiky 

prostoru Podkarpatské Rusi (autorka zde vhodně teoretické poznatky doplňuje 

příklady z analyzovaných děl, teoretická a praktická část jsou tedy účelně provázány). 

Největší část práce (přes 80 stran) je věnována žánrovému spektru prostoru 

Zakarpatska. Autorka dokumentuje velkou žánrovou pestrost děl inspirovaných 

Podkarpatskou Rusí, postupuje od textů faktografických, přes texty básnické, 

k prozaickým a dramatickým. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že z tohoto 

prostředí čerpala i díla intencionálně psaná pro děti a mládež.  

Veronika Krabsová dospívá k závěru, že k umělecky nejhodnotnějším dílům 

patřila díla prozaická, především romány. Jedná se o prózy baladického ladění, 

v nichž se často objevuje dokumentární složka. S těmito rysy souvisí i tematické 

zaměření těchto románů – častým motivem je vražda, respektive smrt, často 

zapříčiněné sociálními poměry, celkovou zaostalostí této oblasti. Mezi podstatné rysy 

těchto děl patří také prostor jako tajemství, jeho archaická mytičnost a exotičnost.  



Autorka polemizuje s Všetičkovým tvrzením, že po roce 1945 převládala 

v dílech autorů (inspirovaných oblastí Zakarpatska) přírodní tematika a nostalgické 

vzpomínání. Na konkrétních dílech dokládá, že ani po 2. světové válce z děl 

nezmizela témata jako „nespravedlnost, vražda a zabíjení“ (více viz s. 109). Nejen 

v této polemice Veronika Krabsová dokázala, že je schopna kriticky pracovat 

s použitými sekundárními prameny a výstižně formulovat svůj názor.  

Jak je zřejmé z desetistránkového (!)  seznamu literatury (viz 131-140), autorka 

pročetla nadstandardně velké množství primárních a relevantních sekundárních 

pramenů.  

V kapitole věnované didaktické aplikaci autorka prokázala obeznámenost 

s konstruktivistickým způsobem plánování výuky a metodami aktivního učení a 

schopnost je účelně aplikovat při práci s konkrétním textem. Naplánovala lekci na 

téma Prostor v Čapkově románu Hordubal. Z praktického hlediska je přínosné, že 

autorka do práce zařadila i konkrétní (vzhledem k tématu vhodně vybrané) ukázky 

z románu, pracovní listy s přesným a precizně formulovaným zadáním úkolů. Žáci 

mají v rámci lekce příležitost pátrat po tom, kde se děj románu odehrává, hledat 

v textu doklady pro 2 rozdílné hypotézy (viz metoda Vennových diagramů). 

V závěrečné části lekce žáci reflektují svá zjištění, zamýšlejí se nad tím, kde se podle 

nich román odehrává, písemně (s oporou o text) argumentují. Autorka nabídla ještě 2 

další možné obměny původní lekce.  

 Autorka navíc připravila promyšleně naplánovaný projekt, jenž z tohoto 

tématu učinil téma průřezové. V obou případech autorka neopomněla hodnocení: v 

lekci navrhuje použít hodnocení kriteriální, projekt je zakončen sebehodnocením 

žáků pomocí autoevaluačních otázek.   

Součástí práce jsou četné přílohy, které doplňují především didaktickou 

kapitolu. Přínosná je i přehledová tabulka s chronologicky seřazenými uměleckými 

díly, jež jsou v práci analyzována.   

Práce je psaná kultivovaným jazykem a vytříbeným stylem. Jedinou drobností, 

které by bylo možné autorce vyčíst, je několik překlepů (viz např. str. 25, 3 odstavec 

odshora – „kažédého“) a zřejmě nechtěně dvakrát použitá identická část textu – více 

viz závěry podkapitol 3.1.3 Dobrodružství či idyla? a 3.1.4 Regionalismus.  

Otázky k obhajobě:  Je možné aplikovat navržené metody aplikovat na další 

(umělecky hodnotná) díla inspirovaná prostorem Zakarpatska? Jak by didaktická 

aplikace vypadala například u děl Ivana Olbrachta? 

 

 Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji po úspěšné obhajobě hodnotit známkou 

výborně. 
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