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 Lucie Krupková se ve svém diplomové práci rozhodla zpracovat motiv bdělého, denního 

snění. Množství pramenné literatury pak vymezuje středoevropským literárním prostorem a sněním 

výhradně ženským, myšleno sněním ženských hrdinek. Metodologicky pak vychází především 

z bachelardovské fenomenologie snění. V úvodu se autorka snaží vymezit pojem bdělého snění, 

odlišit jej od snění nočního i lucidního a ukázat, zda a jak s ním pracují literární i psychologická pojetí 

snění. Zdůrazňuje především pojem „vysnívání“ coby idealizaci touhy (Borecký), vztah snění a 

obraznosti. Oscilace mezi mody literární a psychologické interpretace bude pak doprovázet celou 

práci.  

 Těžiště práce však spočívá v analýze zvolených textů, kterou rozčleňuje na vnější a vnitřní 

podoby snění. Část věnovaná vnějším podobám pak nesestavuje pouze jakousi topologii snění, ale 

prostřednictvím jednotlivých toposů (polštář, komora, kout, okno, židle) interpretuje i tradiční 

literární motivy, jako např. metamorfózu v případě komory; kout nebo otevřené či zavřené okno 

odliší způsoby snění mužských a ženských postav. Poměrně netradiční je pak zahrnutí deníku coby 

toposu, nikoli narativu. V pasážích věnovaných vnitřním podobám snění se pak autorka nechává 

inspirovat Bachelardovým „vodním“ sněním a hledá podobu mateřských, narcizovaných či 

ofelizovaných vod ženského snění, přičemž se opět vynořují další roviny, např. souvislost 

analyzovaných obrazů s milostným vyprávěním. Závěrečné shrnutí těchto interpretačních sond 

přináší, pro mě, několik překvapivých zjištění – například, že bdělé snění není sněním o smrti.  Stejně 

tak finální pokus o charakteristiku narativu, který provází bdělé snění (nejčastěji se jedná o různou 

podobu fragmentárního psaní), dovádí autorku ke konstatování, že mezi tzv. ženským (Hodrová, 

Bachmannová, Jelineková, Tokarczuková, Habjanović-Djurović) a mužským (Havlíček, Čapek, Jančar, 

Závada) psaním o ženském snění není podstatný rozdíl. Předpokládám, že tyto závěry diplomantka 

více osvětlí u obhajoby. 

 Hlavní přínos práce spatřuji ve snaze probádat poněkud opomíjené literární téma a 

v samotné interpretační „energii“, která textem proudí (jíž je ovšem nutno připsat na vrub i občasná 

stylistická klišé). Autorka si z poměrně širokého množství potenciálních zdrojů dokázala vybrat 

pramennou literaturu pro zvolené téma dostatečně reprezentativní;  při komparativní analýze navíc 

konfrontuje texty notoricky známé s romány z periferie čtenářského i akademického zájmu. Textová 



analýza, především motivická, je docela precizní a přináší řadu zajímavých postřehů.  Práce má 

rovněž dostatečnou oporu v literatuře sekundární (byť literárně teoretické koncepty někdy zápasí 

s psychologickými a momentální perspektiva analýzy není vždy jasně patrná), jasně strukturovanou 

kompozici.  

 Vzhledem k tomu, že předkládaná práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci 

doporučuji ji k obhajobě. 
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