
Posudek diplomové práce Lucie Krupkové Podoby ženského snění v literatuře 

střední Evropy 20. století  

Diplomová práce vychází z nosného záměru, který sama nápaditě uvádí scénou 
z Čapkova Krakatitu, zabývat se bdělým sněním v próze v 20. století.  Tento záměr 
studentce napomáhá vybrat si několik typologicky  pozoruhodných textů, které 
tímto vnitřně propojuje a tak i interpretuje. Ke své analýze využila Bachelardovy 
práce Poetika prostoru, Poetika snění a Plamen svíce. Tímto  prizmatem  opak 
sledovala  několik soudobých próz: Jadvižin polštář maďarského spisovatele Pála 
Závady, romány Daniely  Hodrové  a romány Olgy Tokarczuk a Elfiede Jelinek a 
možná poněkud překvapivě Petrolejové lampy Jaroslava Havlíčka. Nejprve se si  
autorka vymezuje pojem denní vědomé snění v protikladu k snění nočnímu a 
lucidnímu.  Zůstává  u psychoanalytického jungiánského modelu snu zjevně proto, 
aby se jí sama literatura předmětu nekonečně nerozrostla. Možná však, že by přece 
jen nebylo nevhodné některé teze korigovat soudobou odbornou literaturou a nebo 
např. konkurenčními modely téže doby. (velmi produktivními by se např. mohly 
myslím stát úvahy Záviše Kalandry o snech).  

V následujících částech studentka již přistupuje k analýzám textů.  A v této 
souvislosti bych  navázala na slova J. Pechara z Doslovu k Bachelardově 
Psychoanalýze ohně: „Pravý užitek bude mít z Bachelardových podnětů ten, kdo se 
nebude pokoušet proměnit je pedanticky v jakousi vědeckou teorii, nýbrž kdo si 
jeho esejisticky prezentované postřehy  ověří v prohloubeném prožitku básnických 
děl.“  

Studentka se této zásady drží a  nápaditě ověřuje  postřehy v básnických dílech 
v jejím případě v hlavně románech Pála Závady a Daniely Hodrové, ve dvou 
kapitolách Vnější a Vnitřní podoby snění. 

Studentka je svým tématem skoro až unesena. A tak se jí poměrně často stává, že 
zaměňuje prostor díla za prostor naší žité reality, živé osoby a postavy díla.   
Dokonce to jde v jednu chvíli tak daleko, že jsme „my“  snad ještě živé osoby tohoto 
světa označeny jako postavy. (Možná, že jsme všichni postavy k podpírání… )  Slovo 
postava je etymologicky vlastně velmi zajímavé a problém, který se tak nechtěně 
otevřel v diplomové práci neméně, přesto bych uvítala zřetelnější vymezení toho, co 
je svět fikční a co svět reálný. 

Diplomantka se ve svém nadšení pro věc dopouští redukce jak možností fikčního 
světa tak žité reality. To je škoda zvláště vzhledem ke schopnosti všímat si v textech 
nezvyklých jevů a detailů, které neočekávaně proměňují jejich interpretaci.  

Diplomová práce je ve svém celku inspirativní, ač mnohdy poněkud „zaumná“ (ve 
smyslu nesrozumitelná např. cituji Hrdinyk se navrací samy k sobě, k niternému 
chaosu, k vlastní hlubinné charakteristice, kterou odhalují v soukromém vakuu.“).  
Ukazuje diplomatčiny schopnosti nacházet vnitřní vazby mezi zvolenými romány.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit velmi dobře. 



 

Ale jelikož se jedná o posudek oponentky, dovolte mi několik kritických postřehů: 

V pravidelech o psaní diplomové práce se píše, že je práce hodnocena dobře 
v případě:“Zvolená metodologie nekriticky přejímá zjevně problematické argumenty 
a způsoby psaní o daném tématu z odborné literatury.”  

 Diplomová práce Lenky Krupkové  přese všechno, co bylo výše napsáno,  je 
metodologicky problematická.  Chybí ji totiž  reflexe sekundárních zdrojů. 
Magisterská práce je, formulováno v požadavcích” stupněm  práce vědecké, nebo je 
zkušební vědeckou prací. Diplomatka by měla být schopna zaujmout distanci, která 
umožňuje vidět naše téma náš předmět, naši skutečnost  kriticky.  Slovy Paula 
Eluarda: „Skutečnost nelze vidět takovou, jaký já jsem“.  A jak říká sám Gaston 
Bachelard:   

“Proti sdílenému básnickému duchu je tedy nutno postavit mlčenlivého ducha 
vědeckého, u něhož je předběžná antipatie zdravou obezřelostí.” 

Zdravá obezřelost a ironie  vůči svým vlastním myšlenkách je nezbytná. Studentka 
nedbajíc této zásady pak  bohužel nedokáže vyjít  ze svého chvályhodného zaujetí 
hlavně tehdy, když  chce formulovat nějaké obecné zásadya argumenty. Někdy je 
snadnost, s jakou se pouští do generalizací o naši psychologii  (opravdu tu mám na 
mysli psychologii člověka a zvláště ženy , nikoliv psychologii konkrétních 
románových postav, což  by bylo na místě) ohromující.  Nyní jde jen o příklady:  
např. tvrzení, že všechny ženy touží po vysokých podpatcích. Nebo se po dlouhé 
rozpravě neočekávaně odhalí,  že ženy sní o mužích a muži o ženách. 

Jistojistě jde jen o nedůslednost a naivitu a nejistotu, že se smývá dělení světa  
románů a reality.   

 Literatura diplomantce mnohdy slouží jen jako ilustrace k tezí oblíbeného 
teoretika. Bhužel se pak často stává, že studentka předkládá gnomická tvrzení o 
naší snech a psychice. Neodlišuje “my” jako plural majestikus, a “my” tedy my 
všichni. “my” románové a “my” věšechny ženy.  Zvláště co se týče užívání slov slova 
žena, ženské, feminní (ale konec konců i maskulinní) bych doporučovala opatrnost. 
Dnes, ať chceme nebo nechceme, se bez genderové obezřelosti neobejdeme.  

 

Studnetka se také často nezdrží jazykových klišé jako např.  mluví o “krásném 
pohlaví”, nebo  úvod kapitoly začíná slovy: “Nyní již kráčíme směle kupředu do 
proplematických hlubin…” a pod.    

 Nechci brát studnetce její názorovou čistotu nezatíženou kritickou skepsí, ale 
bohužel se bez této skepse neobejdeme a  mnohé to, co nás obklopuje ač vypadá 
slunně a bezproblémově je plné hlubokých a řekněme nechutných  až nehumáních 
kontradikcí, stejně tak jsme jich plni my sami. Konec konců  čtení literatury a psaní 
má funkci poznávací, kritickou, i když jako v případě této diplomové práce hledáme 
harmonizační funkci lidské imaginace v denim snění. To se má dít v samé 



literatuře, v poezi v umění a nikoliv  z meritu věci v diplomové práci   Abych ještě 
Ještě na okraj vědeckého přístupu, který je požadován pro magisterskou práci,  
bych poznamenala že sám Gaston Bachelardsám naznačuje, jak je bychom mohli 
rozumět tomu co je věda a jakými postupy věda pracuje, přestože on sám k ní 
časem získal své pochybnosti a vydal se cestou jinou: ”Každá  náležitě ověřená 
objektivita zpochybňuje první kontakt s předmětem. Nejprve je nutno podrobit 
všechno kritice: smyslový dojem, běžný úsudek, samu nejustálenější praxi a 
konečně I etymologii, neboť slovo, stvořené k tomu, aby opěvovalo a podmaňovalo, 
se velmi často míjí s myšlenkou.”     

 

 

 


