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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 

 

Bakalářská práce o rozsahu 53 stran je psána česky a věnuje se třem románům E. M. 

Remarqua s reflexí II. světové války. 

V první kapitole Aneta Lipárová přehledně představuje společensko-politický a rovněž 

literární kontext, se kterým souvisí románová díla uváděna v titulu práce. Tuto část práce lze 

považovat za logickou sumarizaci poznatků z odborné literatury, přičemž je třeba ocenit, že 

autorka dokáže vhodně rozlišovat mezi hlavními a vedlejšími či podružnými argumenty. 

V subkapitole 1.2 se však dopouští drobnějších nepřesností: nakladatelství Malik v Praze 

nevzniká, „emigruje“ společně s nakladatelem Wielandem Herzfeldem z Berlína do Prahy. 

V pasáži opírající se o úvodní studii v Slovníku německy píšících spisovatelů došlo 

k nesprávnému pochopení skutečnosti, kdo zprávy o realitě v nacistickém Německu ilegálně 

dopravoval za hranice. Není mi známo, že by v tomto procesu figurovali autoři Hans Fallada 

nebo Erich Kästner, jak se tvrdí. 

 

Opírajíc se o biografické monografie, věnuje se autorka ve druhé kapitole peripetiím 

Remarquovy životní cesty a přehledu jeho tvorby. Subkapitola 2.7, nazvaná Vztahy se 

ženami, je sice zajímavá (i kvůli některým pikanteriím), avšak málo funkční, pokud se na ní 

neodkazuje v souvislosti s motivy v uvedených románech, příp. s ženskými postavami. 



V následujících kapitolách jsou představeny uvedené prózy v rovině uměleckých významů. 

Prezentován je románový děj a motivy, které jsou relevantní protinacistickým postojům.  

 

Práce je po obsahové, jazykové a stylistické stránce velmi solidní. Textu bakalářské práce by 

však prospěly bohatší komentáře k citátům, jinak velmi vhodně vybraným. 

 

K formální stránce bych podotkla, že autorka ne vždy správně formuluje odkazy 

v poznámkovém aparátu. Rovněž citáty, které přesahují tři řádky, mají být psány menším 

písmem a jiným řádkováním. 

 

Shrnutí v německém jazyce je formulováno v dobré němčině, avšak některé pojmy 

neodpovídají (např. v práci nejde o „Inhalt“, ale „Handlung“ v románech, ne o „Probleme“, 

ale “Themen“).          

 

 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Objevuje se v románech téma solidarity? 

2. Domníváte se, že kromě poznání exilové existence prostřednictvím jednotlivých 

románových postav mohou tyto prózy být i jinak pro dnešního čtenáře aktuální?  
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