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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 
Předložená práce je přehledným, čtivým a odborně zdatným uvedením do problematiky tzv. Hnutí Bouře 
a vzdor (Sturm-und-Drang-Bewegung), vrcholného období německého osvícenství v druhé polovině 18. 
století. Práce je vhodně rozvržena do tří základních kapitol, úvodní historicko-teoretické, centrální 
analytické kapitoly k dvěma dobovým dramatům, zkoumaným paralelně podle aktuálního dobového 
společenského tématu, pojetí jedince a jeho citových vazeb, důvody ztroskotání protagonistů dramat a 
autorského vztahu k formálním pravidlům dramatického umění (hlavně ve vztahu k tragédii a komedii a 
k prolomení jejich přísných klasicistních pravidel) a k jejich téměř revolučního pojetí jazyka dramatu. 
Závěrečnou kapitolu pak tvoří srovnání obou dramat vzhledem k pojednávaným zvláštnostem 
dramatického umění Hnutí Bouře a vzdor. Práce je napsána vynikající němčinou a opravdu může 
posloužit jako pomůcka při orientaci v této literární problematice. Několik poznámek k provedení práce: 
Studentka napsala výbornou práci pouze s úvodní konzultací, což se projevilo formálně. V celé práci 
jsou citace z primární literatury nedostatečné – neodkazují na vydání (je uvedeno pouze v seznamu 
literatury, ale hlavně na stránky, které jsou naprosto nezbytné. Nestačí pouhý odkaz např. 2. Akt, 1. 
Szene (s. 26). Naopak velmi obsáhlý na bakalářskou práci je seznam použité literatury, bohužel se z ní 
poměrně málo cituje. Jazykově je práce bezchybná. Při obhajobě velmi prosím o stanovisko 
k nepřesným citacím a o zvolený způsob práce se sekundární literaturou. Po uspokojivém vysvětlení 
navrhuji práci hodnotit jako výbornou.  

 
Otázky k obhajobě: 
1) Odpovídá Sturm-und-Drang-Bewegung nějakému směru v jiných evropských literaturách, nebo je 
naprostým německým originálem? 
2) Jak byste vysvětlila tzv. preromantické hnutí v literatuře? Existovalo i v německy psaných 
literaturách? 
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