
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Ústav české literatury a komparatistiky 

 

Posudek diplomové práce Bc. Kláry Macháčkové Pojetí prostoru v postmoderní próze 

vzhledem k „vnitřní krajině“ postav 

 

Cíl práce, její účel a směřování 

Primárním cílem práce bylo postihnout vztah mezi krajinou „vnitřní“ a „vnější“ v postmoderní 

próze. Diplomantka se zaměřuje na specifickou podobu fikčních prostorů vzhledem k identitě 

postav. Pokouší se též z různých perspektiv analyzovat „paměť míst“. Účelem však není 

sledovat pouze dnes velmi populární téma vztahu paměti a prostoru (genius loci), ale jak 

konkrétní místa fikční krajiny formují paměť a sebepojetí subjektu. Autorka si pro analýzu 

těchto problémů zvolila čtyři texty (Trýznivé město Daniely Hodrové, Pravěk a jiné časy Olgy 

Tokarczukové, Zemi vod Grahama Swifta a povídky Jorge Luis Borgese), jež demonstrují různé 

aspekty postmoderních fikčních světů a současně výrazně tematizují oba typy krajin. 

Metodologie a práce s odbornou literaturou 

Ačkoli autorka v úvodu práce uvádí, že jejím východiskem bude pojetí prostoru podle Daniely 

Hodrové a Gastona Bachelarda, je z práce patrné, že její metodologická východiska zahrnují i 

koncepty sémiologické či naratologické. Je také zřejmé, že autorka prostudovala odbornou 

literaturu k problematice fikčních světů, mýtu, literárního prostoru či postmoderní poetiky. 

S přehledem se tedy orientuje v sekundární literatuře, jednotlivé koncepty je schopná kriticky 

komparovat a především funkčně aplikovat při analýze primární literatury. Je si též vědoma 

úskalí, jež přináší četba teoretických textů Daniely Hodrové v souvislosti s analýzou její 

románové trilogie, a na možné disonance či rozpory upozorňuje. 

Styl a prezentace 

Práce není koncipována tradičně od teorie k praxi, tzn. od definic, výkladu, shrnutí odborné 

literatury k následné aplikaci a analýze, ale od počátku se obě roviny prostupují. Autorka 

rozvrhla téma do čtyř celků: topologie fikční krajiny, mapování fikčních světů, vztah času a 

krajiny a  interakci postav s prostorem. Důraz je především na analýzu a intepretaci textu, každá 

z kapitol ale současně formuluje literárně teoretické otázky a nabízí možné odpovědi. 

Diplomantka tak nevolí ani tradiční lineární uvádění jednotlivých pramenů, každý ze čtyř textů 

se objevuje ve všech čtyřech kapitolách. Tato cyklická či repetitivní kompozice vychází jednak 

vstříc různým komparacím, jež se dějí i v rámci dílčích podkapitol, nejen v shrnujícím finále, 

jednak vnáší do práce pro čtenáře určité napětí a tajemství. Každá následující zmínka bude totiž 

již prezentovaný text nahlížet z jiné perspektivy. 

Celková koherence a akademická disciplinovanost 

I přes absenci tradiční, resp. očekávané výkladové linearity (s níž se u diplomových prací 

setkáváme nejčastěji) nevykazuje práce Kláry Macháčkové kompoziční nevyváženost či 



zmatečnost. Naopak. Text je velmi disciplinovaný a jeho struktura precizní a pozorná stejně 

jako samotná analýza. U podobné kompozice by se dala čekat určitá míra esejistické 

rozvolněnosti, psaní Kláry Macháčkové je ale akademicky ukázněné. Členění textu, vkládání 

mott a funkční práce s citacemi však dokázaly hutnost textu trochu odlehčit. 

Celkové hodnocení 

Jak bylo řečeno výše, jedná se o práci mimořádně disciplinovanou, precizní. Autorka dokázala 

poměrně „fluidní“, a tudíž poměrně náročné téma „vnitřních krajin“ velmi dobře uchopit, 

vymezit a strukturovat. Ze samozřejmostí se pohybuje v odborné literatuře k tématu a současně 

je schopná i velmi intenzivní interpretace literárního textu. Ve své práci prokázala schopnost 

komparativního myšlení i mimořádně intenzivní intepretace. Podnětné jsou také některé 

literárněvědné kategorie, jež rozvíjí v ne zcela tradičních kontextech (např. mapy fikčních 

světů). Textům Daniely Hodrové v souvislosti s problémem literární postavy se Klára 

Macháčková věnovala už ve své bakalářské práci, v diplomové práci dokázala nejen navázat či 

rozšířit, ale vsadit oblíbenou četbu do zcela jiných souvislostí i kontextů. Práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 
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