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Předložená diplomová práce (67 stran) je psána česky, obsahuje úvod a čtyři analytické 

kapitoly, shrnutí v německém i v českém jazyce, seznam použité literatury a dalších pramenů. 

Práci vhodně doplňuje šest příloh (titulní list německého a českého vydání analyzované knihy 

povídek, portrét autorky, programový leták k pražské inscenaci autorčina románu a recenze 

povídkové sbírky z Literárních novin, pozvánka na debatu nad knihou).  

V úvodu autorka uvádí svou motivaci pro výběr tématu a formuluje cíl práce, její celkovou 

strukturu, jakož i zaměření jednotlivých kapitol.   

V první kapitole je stručně naskicována spisovatelčina biografie (nar. 1970), naznačeny jsou i 

její tvůrčí východiska a záměry při vstupu do světa literatury. V rámci členění jejího díla do 

širšího kontextu současné německé literatury je pojednáno o pojmu „Fräuleinwunder“, jímž 

byly označovány zejména debuty mladých německých spisovatelek devadesátých let 

minulého století. Krátce je také představena ostatní tvorba J. Hermannové: tři povídkové 

sbírky a jeden román.  Diplomantka při tom vhodně využívá sekundární literaturu a další 

informační zdroje, především z německé jazykové oblasti. 

Ve druhé kapitole je podána charakteristika spisovatelčiny tvorby především podle modu 

vypravování nebo žánrových preferencí. V subkapitolce věnované intertextualitě, Š. Bejčková 

poukazuje na programové využití verše českého básníka Jana Skácela v jedné povídce sbírky 

Lettipark. Bylo by zajisté zajímavé pokračovat v hledání dalších příkladů pro intertextualitu 

interpretovaných próz.  

Ve třetí kapitole se autorka práce soustředila na recepci tvorby J. Hermannové v Německu, 

zejména však v ČR. Její komentovaná sumarizace je doplněna překvapujícím zjištěním, že 

všechny knižně vydané prózy J. Hermannové byly přeloženy do češtiny, přičemž autorčin 

román byl u nás dokonce zdramatizován a inscenován. 

  



Stěžejní část diplomové práce představuje rozsáhlá kapitola čtvrtá (s. 24-72), která se 

soustřeďuje na tematickou interpretaci jednotlivých povídek. V jejím rámci dominuje analýza 

postav, jejichž nenaplněné touhy určují a modelují individuální životní cesty. Jedná se o 

sedmnáct povídkových textů, jimž se diplomatka věnuje se soustředěnou interpretační 

pozorností a vyčerpávajícím způsobem. Je možné konstatovat, že v této fázi je práce Š. 

Bejčkové nejpřínosnější. Soubor povídek Lettipark vyšel v r. 2016 a rozsáhlejší studie 

k tomuto dílu, o které by se diplomantka mohla a opírat, zatím nejsou k dispozici.  

Jak uvedeno i v resumé (v německém i českém jazyce), nenaplněné touhy, které 

spolumodelují modus vivendi mnohých povídkových postav, lze rozdělit do určitých 

kategorií. Vždy však jde o (ne)naplněné partnerské vztahy, přičemž se nejedná nutně jen o 

partnerství mezi ženou a mužem, ale o variace přátelství, o vztahy mezigenerační apod. 

Velkou roli přitom hrají, jak zdůraznila diplomatka, zážitky z dětství a mládí. Čtenář je také 

konfrontován s literárními postavami, které rezignují, jsou pasivní, neschopné změnit svoji 

neutěšenou životní situací.  Někdy u nich absentuje schopnost porozumění a lásky, jindy se 

zase propadají do jakéhosi nepřirozeného citového ustrnutí. Z jejich charakteristik lze 

samozřejmě vyčíst i jistou diagnózu doby. Otevřený konec většiny próz J. Hermannové 

aktualizuje čtenářovu tvůrčí spoluúčast a aktivní analytický přístup. Mnohé z nich představují 

pro současného recipienta podnět a zároveň i memento. V interpretačním rámci se 

diplomantka přiměřeně věnuje účinnosti jazykových a stylistických prostředků, které jsou pro 

texty J. Herrmannové specifické.  

V závěru konstatujme, že diplomová práce je i přes dílčí nepřesnosti a nedůslednosti, zejména 

stylistické i interpretační (s. 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 ad.), zpracována na požadované 

úrovni.   

 

 Diplomovou práci Šárky Bejčkové doporučuji k obhajobě. 

 

Při obhajobě by se měla autorka vyjádřit k následujícím otázkám: 

1. Názvy jednotlivých povídek jsou většinou jednoslovné a vyznívají téměř až symbolicky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Vyložte symboliku  titulů  Gedichte, Gehirn, Lettipark, Inseln.  

2. Jak byste využila spisovatelčiných textů ve  výuce na střední škole? 

 

 

V Praze, dne 12. 5. 2019              doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. 


