
RESUMÉ 
 

Tato diplomová práce se zabývá dílem významného českého autora psychologické prózy 

Egona Hostovského a vlivy, které na něj při jeho literární tvorbě působily. Cílem práce je 

zjistit, do jaké míry se Hostovský inspiroval jinými autory, především pak jeho největším 

literárním vzorem F. M. Dostojevským. Pro dosažení cíle byl zvolen postup, který vychází 

z komplexního rozboru Hostovského nejvýznamnějších knih z hlediska literární teorie a 

historie. Důraz byl kladen především na jeho ranou tvorbu, kde je vliv Dostojevského 

nejmarkantnější. Práce podává ucelenou komparaci Hostovského tvorby s dílem 

Dostojevského, přičemž se zaměřuje na formální i významovou stránku literárních děl obou 

autorů.  

 

První kapitola se zaměřuje na specifika Hostovského tvorby a je rozdělena do šesti 

podkapitol, z nichž každá se zabývá jedním literárně-teoretickým hlediskem, tedy jazykovými 

prostředky, časoprostorem, charakteristikou postav, narativem a ústředními tématy a motivy. 

Na závěr této kapitoly je připojen také ohlas Hostovského díla u nás i ve světě. Druhá kapitola 

je věnována vlivům působícím na Hostovského poetiku, kde je zmiňován především vliv F. 

Kafky, S. Freuda a L. Andrejeva. Třetí kapitola zahrnuje výčet autorů, pro které bylo jedním 

z inspiračních zdrojů Dostojevského dílo, je zde zařazena i jeho recepce v Čechách a jsou zde 

zmíněni literární kritici, kteří se analýzou jeho děl zabývali. Čtvrtá kapitola zkoumá, z čeho 

pramení vztah Hostovského k Dostojevskému a jak se postupně v průběhu let tento vztah 

proměňoval. 

 

V páté kapitole dochází již k samotné komparaci tvorby Hostovského a Dostojevského 

z formálního i sémantického hlediska. Tato kapitola je tvořena pěti podkapitolami 

věnovanými jednotlivým literárním aspektům děl obou autorů, ve kterých je možné najít 

shodné znaky. Jedná se o problematiku žánrového zařazení, narativu, motivů a charakterizace 

postav. V závěru kapitoly jsou vypsány přímé a nepřímé citace z Dostojevského díla, které se 

v Hostovského tvorbě objevily. Šestá kapitola uceleně analyzuje tři Hostovského díla, ve 

kterých lze nalézt nejvíce shodných znaků s tvorbou Dostojevského. Jedná se o Hostovského 

prvotiny Zavřené dveře a Stezka podél cesty a jeho vrcholné dílo Všeobecné spiknutí. 

 

V závěru jsou shrnuty veškeré poznatky, ke kterým práce dospěla. Byla potvrzena hypotéza, 

že Hostovský byl nejen v počátcích své tvorby, ale i v jeho vyzrálé tvůrčí práci Dostojevským 



do značné míry ovlivněn, jsou zde však zdůrazněny i aspekty, ve kterých se od svého 

literárního vzoru vzdaluje či s ním polemizuje.  

 


