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     V bakalářské práci se autorka zabývá dětskými protagonisty románu Marie von Ebner-

Eschenbachové „Obecní dítě“ a jedné z jejích nejznámějších povídek „Premiant“, které přes 

rozdílnost sociálního prostředí spojuje skutečnost, že prožívají složité dětství. V první kapitole 

přibližuje Adéla Dvořáková autorku, která patří k nejdůležitějším představitelům poetického realismu 

a rakouské literatury 19. století a byla dokonce navržena na Nobelovu cenu. Marie von Ebner-

Eschenbachová je zde vylíčena jako spisovatelka, aristokratka s živým zájmem o život lidí 

pocházejících ze všech sociálních vrstev i jako žena se zajímavým koníčkem a dozvídáme se zde také o 

historii její rodiny. Protože román „Obecní dítě“ i povídka „Premiant“ vznikly v době, kdy se vedle 

realismu v německy psané literatuře stále více prosazoval naturalismus, zabývá se autorka 

v bakalářské práci nejen poetickým realismem (kapitola 2), ale podává i výstižnou charakteristiku 

naturalismu (kapitola 3), v níž upozorňuje na důležitou roli, kterou při zrodu tohoto literárního směru 

sehrála moderní věda především evoluční teorie Charlese Darwina.  

     Hlavní částí bakalářské práce jsou kapitoly 5, 7 a 8, v nichž si autorka klade otázku, jak Pavel Holub 

a Georg Pfanner prožívají své dětství, a srovnává výsledky, ke kterým dospěla. V případě obou 

protagonistů analyzuje autorka vývoj jejich osobnosti a způsob, jakým se vyrovnávají s obtížnou 

životní situací, pomocí rozboru vztahu k lidem, jež jsou pro ně důležití, v případě Pavla Holuba se 

věnuje i jeho složitému vztahu k vesnickému společenství (podkapitola 5.1). Psychologická analýza 

jednání postav je přesvědčivá, autorka uvažuje o jejich motivaci a ptá se, zda mohly jednat i jinak. 

Velmi povedená je například podkapitola 5.2.1 věnovaná Pavlovu vztahu k sestře Miladě, jež je pro 

změnu postoje k životu, který můžeme u protagonisty pozorovat, naprosto zásadní. Autorka tento 

vztah zasvěceným způsobem komentuje a zamýšlí se nad tím, co je příčinou upevnění tohoto vztahu 

a zda je takto silný vztah mezi sourozenci obvyklý v dnešní době. Neméně zdařilé je i hodnocení 

vztahu Georga Pfannera a jeho vrstevníka a jediného kamaráda židovského pouličního obchodníčka 

Salomona Leviho (podkapitola 7.3). Doplňkem bakalářské práce, který zvyšuje její použitelnost ve 

výuce, je obrazová příloha.    

     V předložené bakalářské práci autorka prokázala, že je schopná pracovat s primární i sekundární 

literaturou a analyzovat a interpretovat literární dílo. Analýzu postav by ovšem bylo možné ještě 

prohloubit a doplnit, zajímavým doplněním části věnované románu „Obecní dítě“ a jeho 

protagonistovi Pavlu Holubovi by například byla úvaha o tom, jak je nebo není v románu zachycen 

jeho vztah k otci usvědčenému, odsouzenému a popravenému vrahovi. Dějová linie obou zkoumaných 

děl je zachycena jasně a přehledně, až příliš zjednodušená je však situace vzniklá vdůsledku starostovy 



 

 

smrti a touto smrtí vyvolaného podezření z otrávení, které je vznášeno proti Pavlovi (podkapitola 4.2). 

Drobnou historickou nepřesnost obsahuje věta „Marie von Ebner-Eschenbach (* 13. September 1830, 

Schloss Zdislawitz/Mähren- 12. März 1916, Wien) wurde als Gräfin Dubsky in Zdislawitz bei 

Kremsier (Kroměříž) in der Österreich-Ungarischen Monarchie geboren.“ (s. 9)  

     V bakalářské práci se autorka kromě vlastního úsudku opírá o sekundární literaturu, cenné je, že si 

všímá i novějších a nejnovějších titulů jako disertační práce Eleonory Jeřábkové a zejména Slovníku 

německy píšících spisovatelů. Německo vydaného na podzim roku 2018. Bakalářsá práce je přes místy 

se vyskytující gramatické chyby napsaná velmi dobrou němčinou, o určité nejistotě ve slovotvorbě 

svědčí například kompositum „Gestalthandlung“ (s. 48), při popisu stylu se obvykle užívá participium 

„archaisierend“, adjektivum „archaistisch“ (s. 48)  není obvyklé.  

     Závěrem bych autorce ráda položila následující otázky. Jak byste popsala narativní styl románu 

„Obecní dítě“ a povídky „Premiant“? Je možné v některém z těchto děl najít prvky blízké 

antinaturalistické moderně? Které z těchto děl byste doporučila pro využití ve škole a jak byste s ním 

při výuce pracovala?  

              V Praze dne 30. prosince 2018 


