
Posudek oponenta disertační práce Karolíny Válové 

“Proměny domu (analýza domu v portugalském románu 20. století)” 

předkládané v roce 2018 na Ústavu románských studií  

I. Stručná charakteristika práce 

 

Tématem disertační práce je rozbor domu v portugalském románu 20. století, konkrétně pak v prózách 

Carlose de Oliveiry (Včela v dešti, 1953), Vergília Ferreiry (Navždycky, 1983) a Lídie Jorgeové (Zahrada 

bez hranic, 1995). Metodologicky práce vychází z oblasti literární topiky a tematologie, zejména 

z literárněteoretických a esejistických studií  J. Sławińského, J. Lotmana, M. M. Bachtina, D. Hodrové a 

G. Bachelarda. Na základě daného teoretického pozadí se v práci upřednostňuje symbolická 

interpretace dílčích prostorových (a jiných) motivů, jejichž provázání umožňuje proniknout pod 

povrchovou strukturu domů a odhalit jejich hlubší význam (interpretace domu jako bojiště, lidské duše 

či osobní/kolektivní paměti). Podrobné rozbory vybraných děl jsou rovněž vztaženy k 

literárněhistorickému kontextu (topos domu v portugalské próze 19. a 20. století) a širším souvislostem 

(úvahy o postmoderní době a společnosti).     

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

 

Tématu práce odpovídá zvolená diachronní metoda: v prózách (a potažmo obrazech domu) 

z padesátých, osmdesátých a devadesátých let se odráží doba jejich vzniku, odlišné společenské zázemí 

a struktury. Práce tak kromě dílčích rozborů domu předkládá metodologicky vhodně uchopenou a 

nesporně přínosnou mozaiku nejrůznějších vztahů a souvislostí mezi prostorem, dalšími narativními 

kategoriemi (zejména časem a postavami) a širším historicko-společenským rámcem. Po stránce 

koncepční a formulační je rovněž práce až na drobné připomínky zcela vyhovující.   

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Struktura argumentace. 

Práce je přehledně a logicky členěna, všechny její části jsou vhodně provázány. Argumentace je vesměs 

důsledná a přesvědčivá. Dílčí výhrady bych však vznesla k následujícím bodům:   

 

a) Určitý argumentačně-formulační předěl panuje mezi velmi ambiciózním teoretickým nástinem a 

konkrétním rozborem literárních textů, v nichž se na zmíněné, především filozofické aspekty, 

neodkazuje vůbec (např. myšlenky Ricoeura, Gadamera, Heideggera, Merleau-Pontyho aj.), anebo 

pouze sporadicky. Např. na s. 24 autorka v poznámce předjímá zajímavé souvislosti mezi Ricoeurovými 

úvahami a románem L. Jorgeové; očekávání ale v rozboru nejsou uspokojena, autorka se explicitně 

k těmto souvislostem nevyjadřuje. Na druhou stranu v rozboru (na s. 60) v téměř doslovném znění 

opakuje podkapitolu věnovanou  idyle (s.  17).  

b) V souvislosti s Ferreirovým románem nelze dle mého úsudku bez dalšího komentáře či vysvětlení 

tvrdit, že „zkoumaný román je básní v próze“ (s. 89). Minimálně by bylo vhodné podpořit toto 

tvrzení prací R. M. Goulartové (Romance lírico: o percurso de Vergílio Ferreira), s níž autorka 

nepracuje.   



2. Formální úroveň práce 

 

Práce je vizuálně přehledná a vhodně graficky zformátovaná, použití bibliografických odkazů je 

adekvátní (snad by se jen mohl systematičtěji používat odkaz Tamtéž pro po sobě jdoucí, opakující se 

bibl. údaje).  Drobné připomínky mám k následujícím aspektům: 

a) u citátu A. Redola (s. 66) není uveden zdroj  

b) občasné chyby a překlepy  

c) bibl. poznámka (č. 276) na s. 120: údaj v závorce měl být samozřejmě vymazán, v každém případě se 

však nabízí zajímavá otázka v chápání konceptu tzv. „portugalského domu-domova“ („uma casa 

portuguesa“), který ve své idylické prostotě sloužil ideologické propagandě autoritativního režimu 

v Portugalsku. Jorgeové užití tak spíše vyznívá ironicky.   

   

3. Práce s prameny či s materiálem 

 

Autorka vesměs náležitě využívá dostupné prameny, jejich sběr je koherentní a odpovídá záměru 

práce. Nejlépe se s prameny pracuje v teoretickém nástinu a v rozboru románu Lídie Jorgeové, který 

je rovněž v nabízeném spektru literárních děl nejpodrobnější a nejhlubší.  

Určité pochybnosti bych však měla v souvislosti s prózou Carlose de Oliveiry, která již dlouhou dobu 

patří ke kanonickým dílům portugalské literatury a byla již předmětem mnoha bádání. Autorka práce 

sice objevila v dosavadním bádání místo, které mohla svou vlastní interpretací zaplnit, na druhou 

stranu bych ale očekávala detailnější a kritičtější práci s již existujícími zdroji (autorka nezmiňuje 

některé významné práce vztahující se k symbolice v dílech Carlose de Oliveiry, jako je především A 

narrativa no movimento neo-realista V. Viçosa  z roku 2011 nebo  článek „Tese e simbolismo em Uma 

Abelha na Chuva“ F. C. Fagundese, vydaný r. 1980 v časopise Colóquio/Letras, č. 58). Autorčina 

symbolická interpretace Oliveirových próz, založená vesměs na sociologických a genderových 

aspektech, by navíc mohla být obohacena o výraznější archetypální a mytický rozměr. Jako příklad lze 

uvést téma generačního konfliktu mezi otcem a synem v próze Dům na duně. Zmíněná scéna s klisnou, 

v níž se tento problém ozřejmuje, má totiž mytický předobraz v příběhu Faethonta, syna Hélia, který 

toužil vést sluneční vůz svého otce, řízení však nezvládl a způsobil si smrt. K tomuto konfliktu rovněž 

přistupuje oidipovský mýtus (Hilário tajně zbožňuje svou mrtvou matku, pokouší se svést otcovu 

milenku apod.). Není mi jasné, poč autorka odmítá přímou paralelu mezi Hiláriem a Marií dos Prazeres, 

oba přece dlouhodobě trpí ze stejného důvodu (patriarchálního zřízení). Maria dos Prazeres navíc více 

než týranou klisnu (s. 72) připomíná bojovnou ženu, Amazonku či Erínyii (Furii).     

Rovněž analýza a interpretace vynikajícího Ferreirova románu by si dle mého názoru zasluhovala větší 

prostor a detailnější studium pramenů. Přihlédneme-li však ke skutečnosti, že prózy Carlose de Oliveiry 

a Vergília Ferreiry tvoří svým způsobem „cestu“ k výborně zpracovanému románu L. Jorgeové, lze 

zmíněné připomínky pokládat spíše za body k dalšímu promýšlení a debatě, nikoli za výtky k celkové 

koncepci práce, kterou jednoznačně hodnotím kladně. 

4. Vlastní přínos 

Autorka vnáší nový pohled do sledované oblasti literárního výzkumu, její přístup je osobitý a neotřelý. 

Vynikající je rozbor domu v románu Zahrada bez hranic L. Jorgeové. Za velmi podnětnou součást textu 

rovněž považuji závěrečné vymezení tří prostorově-symbolických konstant (dům-rod, dům-projekt, 

dům-hnízdo), jejichž kontinuitu lze v portugalské próze sledovat přinejmenším  od 19. století.   



IV. Dotazy k obhajobě 

 

a)  V teoretickém nástinu uvádíte slavný Foucaultův termín heterotopie (s. 8), který ovšem dále 

v rozborech není použit. Mohou být některé domy, o nichž se v práci zmiňujete, interpretovány ve 

světle tohoto konceptu? 

b) V rozboru románu Zahrada bez hranic píšete o motivu „živého domu“ jako o „transponovaném“ 

z Poeovy prózy „Zánik domu Usherů“. Jedná se skutečně o transpozici? Můžete toto tvrzení doložit?  

Po tragickém vyústění zápletky se dům Usherů propadá do hlubin, kam si odnáší své „tajemství“. Na 

tento obraz se mimo jiné odkazuje v románu Hra o prokletých (1985) A. Loba Antunese. Existuje 

podobná paralela v tomto či jiném románu L. Jorgeové?  

V. Závěr  

 

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako prospěl/a.  
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