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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 
Předložená analytická práce o protinacistických motivech v třech zásadních románech Ericha Maria 
Remarqua z druhého období jeho tvorby Miluj bližního svého (1941), Vítězný oblouk (1946) a Stíny v ráji 
(1971) je slušným zhodnocujícím příspěvkem k bohaté odborné literatuře o Remarquovi a německé 
exilové literatuře třicátých a čtyřicátých let minulého století. Autorka zvolila postup odborného komentáře 
k vybraným protinacistickým motivům v románech populárního německého autora (emigrace, ztráta 
identity, antisemitismus, pocity bezmoci v konfrontaci s mocí diktatury, rozmáhající se nehumánnost v 
zacházení s uprchlíky, nedůvěra k nim, nechápavost k pohnutkám jejich útěku z vlasti) a zhostila se ho 
velmi dobře. Takový postup ovšem měl svá úskalí. Ve snaze co nejvíce doložit svůj odborný zájem 
(podotýkám, že velmi vhodně) zvolenými citacemi z primárních textů, se původní práce stala sledem 
dlouhých citátů a podstatně kratších komentářů. Teprve po několika zásazích a drastickém krácení se 
práce dostala do vyvážené podoby.   
Práce je vhodně rozvržena do pěti kapitol, úvodní kapitoly o literárně-historickém kontextu, kapitoly o 
Remarquovi a třech kapitol analýz zvolených románů. Analytickým kapitolám, vlastnímu tématu práce, 
jsou věnovány dvě třetiny textu.  
Část o nástupu nacismu v Německu je vyvážená a velmi dobře uvádí celou pojednávanou problematiku. 
Část o literatuře v období po roce 1933 se pokouší ve zkratce shrnout zásadní rozdělení německé 
literatury na literaturu exilovou, literaturu tzv. vnitřní emigrace a literaturu fašistickou, k čemuž ovšem 
jedna stránka nedostačuje. Proto dochází ke zjednodušením, která mnohdy mohou být chápána jako 
nepřesná, jak výčtem vybraných představitelů, tak jejich činností. Jedním z významných center pro 
německou levici byla třeba Moskva a tehdejší SSSR (s. 10), tzv. vnitřní emigrace v Německu fungovala 
daleko složitěji, než se z tohoto odstavce může zdát, nejsem si úplně jist, že její stěžejní představitelé 
(Fallada, Kästner) se angažovali v podzemním hnutí, které se pokoušelo tajně posílat informace o 
nacistických zvěrstvech do ciziny (s. 11). Chápu, že podat krátké zhodnocení jejich působení je věc 
velmi ošemetná, možná by ovšem vhodné, aby se na tuto skutečnost v textu krátce upozornilo.  
Analytické kapitoly jsou jednotně strukturovány podle schématu – přiblížení děje románu a rozbor 
protinacistických motivů na základě bohatých citací primárních textů a následného komentáře s přesahy 



do společenských souvislostí (vztah k Němcům po válce, nedůvěra k nim, snaha mladých poválečných 
německých generací o nápravu obrazu Němců a jejich úsilí o znovuzapojení národa do rodiny 
světového společenství po očistném zpytování německé viny).  
Práce je napsána slušnou češtinou bez velkých stylistických výkyvů.  

 
Otázky k obhajobě: 
1) V posledním „americkém“ románu tematizuje Remarque předsudky vůči Němcům. Myslíte, že se tyto 
předsudky vyskytují i dnes? 
 
2) Remarque je v poslední době považován hlavně v německojazyčné oblasti za populárního autora, 
který ovšem kvalitou svých děl nedosahuje úrovně tzv. velké literatury. Souhlasíte s tímto postojem 
značné části německé literární vědy? 
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