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I. Stručná charakteristika práce 

Mgr. Karolina Válová se ve své disertační práci zabývá tématem domu v portugalské románové 

tvorbě 20. století, se zaměřením na obraz domu, který se stává alegorickým, metonymickým či 

symbolickým prostorem. Vlastní analýze vybraných próz, jíž jsou věnovány poslední tři 

kapitoly, předchází teoretická část. Kapitola 2 nabízí stručné nastínění různých 

literárněvědných přístupů k problematice prostoru v literatuře, se zdůrazněním koncepcí, které 

se staly metodologickými východisky této práce, dále se věnuje prostoru symbolickému, 

představuje vybrané literárněvědné koncepce toposu domu a nastiňuje jeho literární zpracování 

v diachronní perspektivě. Kapitola 3 mapuje v historickém přehledu způsoby zobrazení 

prostoru domu ve vybraných prózách portugalských autorů, se zaměřením na autory od období 

realismu 19. století do konce 20. století. Těžiště práce pak spočívá v analýze toposu domu ve 

třech vybraných prózách druhé poloviny minulého století: v novele Včela v dešti (Uma Abelha 

na Chuva, 1953) od Carlose de Oliveiry (kap. 4), v románě Navždycky (Para Sempre, 1983) 

Vergília Ferreiry (kap. 5) a v románě Zahrada bez hranic (O Jardim sem Limites, 1995) od 

Lídie Jorgeové (kap. 6).  

 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

 Výběr tématu práce považuji za přínosný, neboť problematice prostoru, jak autorka 

poukazuje v teoretické části práce, se literární věda obecně věnuje mnohem méně než 

například tematice času v literatuře. Z přehledu použitých sekundárních zdrojů také 

vyplývá, že problematice prostoru / domu v portugalské literatuře se v panoramatickém 

pohledu  příliš nevěnuje ani portugalská literární teorie a kritika.  Celkově se domnívám, 

že předložená disertační práce nabízí, zejména ve své hlavní části, věnované analýze tří 

zmíněných próz druhé poloviny 20. století, kvalitní detailní rozbor toposu domu, přičemž 

nesklouzává do samoúčelné analýzy, ale daří se jí propojit dílčí poznatky s hlubší 

interpretací daných děl. Tento rozbor, společně se stručným historickým nástinem 

zobrazení domu v portugalské literatuře předchozího období, vede k poměrně ucelenému 

obrazu toho, jakým způsobem se topos domu v portugalské próze vyvíjel a jak jeho 

zobrazení souviselo nejen s estetikou určitého uměleckého období a s vlastní poetikou 



autorovy tvorby, ale také se společenskou situací daného období. Za jistou slabinu práce 

považuji velmi stručný závěr, který opomíjí řadu podnětných poznatků, k nimž autorka 

během analýzy došla. Je zde nastíněno zajímavé dělení analyzovaných próz do tří 

tematických okruhů (domy-rody, domy-projekty a domy hnízda), které by si ovšem také 

zasluhovalo více propracovat. Pokud jde využití teoretických literárněvědných zdrojů, 

doporučovala bych také více propojit analýzu tří stěžejních próz s koncepcemi, které 

autorka uvádí jako metodologická východiska své práce (viz s. 3), zejména Sławińského a 

Lotmana.  

 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů - připomínky 

a) Struktura argumentace 

Práce se vyznačuje logickou strukturou, přehledným členěním, jasným vyjadřováním. Jisté 

problémy ovšem spatřuji v teoretické části v kap. 2., věnované nastínění dílčích 

literárněvědných či filozofických koncepcí prostoru. Ačkoli se v této části práce samozřejmě 

očekává syntetický přístup, domnívám se, že se autorce ne vždy podařilo vystihnout podstatu 

jednotlivých teorií. Uvedu některé příklady:  

- „V rámci separační teorie se mu přibližuje Leibnitzův koncept, který definuje prostor jako 

vztahový. Newtonův koncept naopak popírá „relativnost a vztahovost, prostor je absolutní a 

nezávislý na objektech, které se v něm pohybují“. V opozici proti nim stojí teorie Einsteinova, 

„podle níž jsou tyto aspekty navzájem závislé a dohromady vytvářejí jedinečný, čtyřrozměrný 

komplex ― časoprostor“. (s. 5) Z této pasáže není jasné, co je to separační teorie a zda Newton 

a Einstein do této teorie patří, či ne. 

- Ve stejné pasáži (s. 5) není také příliš jasný rozdíl mezi „realistickým“ a „idealistickým“ 

prostorem. Autorka přebírá tyto pojmy od Svatoňové (která je přebírá od Foucaulta), ale v 

eliptické podobě; vedle pojmu „lokalizace“ by bylo pro větší jasnost vhodné uvést pojem 

„rozprostraněnost“.  

- U tak důležitého pojmu jako je „heterotopie“ u Foucaulta (s. 8) by bylo vhodné uvést nějaké 

konkrétní příklady, aby bylo jasné, co tímto konceptem autor míní. 

- U zmínky o teorii Gabriela Zorana by bylo příhodné alespoň naznačit, že vytvořil model 

struktury fikčního světa narativu (s. 8).  

- „Výrazné rozdíly mezi prostorem a časem vnímal na příkladu homogennosti Henri Bergson.“ 

(s. 6) Co je míněno onou „homogenností“? 



- Na s. 9 a 11 autorka zmiňuje teorii fikčních světů; domnívám se, že by bylo vhodné ji alespoň 

velmi stručně nastínit. 

b) Formální úroveň práce 

Způsob využití bibliografických odkazů je v normě (až na drobnosti typu Op. cit. – zkratky, 

kterou autorka užívá namísto Ibid./Ibidem/Tamtéž). Práce je vizuálně přehledná i správně 

graficky zformátovaná. Bohužel se v ní ale vyskytuje poměrně hodně překlepů a chyb 

v interpunkci a pádech (např.: tak jej v 18. století, s. 6; byť omezené, s. 10; následného popisu, 

s. 18; zdůrazňující soukromí, s. 30 aj.). Kolísá rovněž skloňování stěžejního pojmu topos (které 

se dlouhou tradicí tohoto topos utvářely, s. 30; ona topoi, s. 28; jiné toposy domu, s. 33). Jako 

jistý nešvar vnímám také více méně doslovné opakování celých pasáží na několika místech 

práce (např. pasáž o tom, že se ve 20. století dostávají ke slovu vědní obory jako literární 

topologie a tematologie, se objevuje na s. 1, 9 a 11; pasáž o vymezení dvou základních přístupů 

k literárnímu prostoru u  teoretičky Alice Jedličkové nalézáme na s. 1 i 12.).   

IV. Dotazy k obhajobě 

1. Mohla by autorka podrobněji nastínit, jak dalece je téma literárního prostoru a zejména 

prostoru domu zpracováno v portugalské literární teorii a kritice?  

2. Na s. 40 autorka říká, že „od realismu získává téma domu specifické postavení v románové 

tvorbě, stává se totiž častou metonymií pro výsek společnosti, pro zobrazení země nebo 

dokonce celého světa.“ Pokud jde o souvislost s „celý světem“, může dát autorka příklady 

nějakého spisovatele či díla?  

3. V závěru autorka říká, že Eça de Queirós ve svých románech nastínil témata, která procházejí 

ve vztahu k domům až do období postmoderny (s. 152). Našel by se v jeho tvorbě také model 

zmíněného okruhu „dům-hnízdo“? 

 

V. Závěr  

Navzdory uvedeným výhradám jsem přesvědčena o kvalitě a celkovém přínosu předložené 

práce. Domnívám se, že tato práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako prospěla.  

V Olomouci dne 31.5. 2018 PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D. 


