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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 
Bakalářská práce Adély Dvořákové se zabývá, jak již vyplývá z názvu, tvorbou rakouské – 
z Moravy pocházející – autorky Marie von Ebner-Eschenbachové, konkrétně obrazy dětství 
v románě Das Gemeindekind / Obecní dítě a povídce Vorzugsschüler / Premiant. 
Práce má logickou strukturu: autorka se zabývá nejprve představením života a díla spisovatelky, 
posléze zařazením její tvorby do literárněhistorického kontextu, který komprimuje do stručného 
popisu poetického realismu a naturalismu, tj. literárních směrů, jejichž znaky se promítají do 
analyzovaných děl. V analýze románu i povídky Adéla Dvořáková píše nejprve o vzniku a 
prvním vydání děl, přičemž nepomíjí ani překlady do češtiny. Posléze se věnuje dějové linii a 
největší prostor ponechává konfiguraci a konstelaci postav, jejichž středobodem se v obou 
případech stali protagonisté příběhu: Pavel Holub v případě románu Obecní dítě a Georg 
Pfanner v povídce Premiant.  
Rozbory obou děl jsou zdařilé, z textu práce je zřejmá velmi dobrá znalost děl, vytříbený cit pro 
autorský styl Marie Ebner von Eschenbachové a v neposlední řadě také empatický přístup 
k tématu dětství. Lze se domnívat, že respekt k osobnosti i tvorbě rakouské spisovatelky byl 
zároveň faktorem, který Adéle Dvořákové zabránil jít do větší hloubky zejména v komparaci 
obou děl, která mohla být více reflektována. 

Okomentoval(a): [Nörgler1]: To je nějaká turkotatarština? 



Práce je psána v německém jazyce a po stylistické i jazykové stránce odpovídá požadavkům 
kladeným na bakalářskou práci. Těmto požadavkům odpovídá rovněž seznam sekundární 
literatury. Pozitivně lze hodnotit, že Adéla Dvořáková čerpala z širokého spektra pramenů – od 
literárních dějin, prací věnovaných výlučně Marii Ebner-Eschenbachové přes slovníkové 
publikace až po katalogy výstav. Zároveň je však nutné poznamenat, že mezi zdroje bakalářské 
práce by neměla patřit wikipidie, na niž je v práci odkazováno v poznámkách pod čarou na str. 
11, 18 a 20. 
Práce je doplněna velmi pěkně zvolenými přílohami, které dokreslují syntetický charakter textu 
a souzní s pečlivým charakterem práce. 
 
 
 
Otázky a náměty k obhajobě: 
 

 Co považujete za největší úskalí, které jste při psaní práce musela překonat? 

 Jak si myslíte, že život autorky ovlivnil volbu témat ve Vámi analyzovaných dílech? 
 
 
 
 
V Odoleně Vodě, dne  1.1. 2019        PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 


