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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 
 
Předložená práce je zdařilým pokusem o interpretaci obsáhlého románu Ursuly Krechel o pohnutých 
německých dějinách v období před a po druhé světové válce. Celá práce je věnována tematické, 
motivické a formální interpretaci textu a rozboru románových postav. Je zdůrazněn fiktivní charakter 
příběhu i jeho ozvláštnění modernistickým postupem montáže, který umožnil vkládáním historických 
dokumentů umocnění celého tragického příběhu literární figury. V tomto ohledu je práce vynikající a 
nelze jí nic zásadního vytknout. Nicméně máme před sebou text, který vykazuje četné prvky 
postmoderního psaní (nová perspektiva pohledu na historické události prizmatem subjektivního, leckdy 
apolitického postoje, výrazná fikcionalita, která se však snaží využitím dokumentárních postupů vytvořit 
zdánlivý dojem autentičnosti, montáž a koláž, komentáře postav či autora) a o něm se v práci nic 
nedozvíme. Chybí i jen náznak ukotvení tohoto významného textu do soudobého německého literárního 
kontextu. A to je škoda. 
 
Pár poznámek k textu. Lze opravdu doložit, že 13 kapitol románu jako tzv. nešťastné číslo bylo 
autorčiným záměrem, kterým naznačila vyznění celého příběhu (s. 15)? Na s. 14 je v německém 
biblickém citátu z Evangelia sv. Jana uveden nesmyslně odkaz na český ekumenický překlad Bible, 
vydaný v roce 2016, aniž by bylo v poznámce uvedeno jeho české znění. V práci se vyskytují četné 
citace z románu, někdy obsáhlé, které nejsou graficky odděleny od ostatního textu. Jsou-li delší než tři 
řádky, měly by být odraženy a vytištěny menším písmem (např. s. 57).  
 
Práce je napsána slušnou němčinou, v které se však překvapivě tu a tam objevují závažnější gramatické 
a syntaktické chyby, všechny jsem se snažil vyznačit ve svém exempláři. Byly způsobeny nepozorností, 
nebo přílišným spěchem?    
 
 



 

 

 

 

 
Otázky k obhajobě: 

1) Myslíte si, že je Ursula Krechel postmoderní autorkou? 
2) Hlavně židovské děti byly ze střední Evropy zachraňovány před hitlerovským nacismem do 

Anglie, to je i případ protagonistů románu Landgericht. Znáte organizace, jednotlivce či instituce, 
které je organizovaly a o kterých se v nedávné době v médiích hodně mluvilo? 
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