
Posudek bakalářské práce 
 

          posudek vedoucího práce                                                                           oponentský posudek   

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 

Název práce 

 
Literární obrazy dětství, dospívání a mladé dospělosti v někdejší NDR, na příkladu 
povídek Claudie Ruschové 
 

 
Autor/ka práce 
 

Lucie Berná 
 

Vedoucí práce PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 

Oponent/ka práce Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.  

Hodnocení práce 

Obsah práce 
odpovídá názvu 

práce 
odpovídá 

s připomínkou 
odpovídá s výhradou 

neodpovídá názvu 
práce 

Struktura práce 
odpovídá zcela 

tématu 
odpovídá 

s připomínkou 
odpovídá s výhradou 

neodpovídá 
požadavkům 

Formální úprava 
odpovídá 

požadavkům 
odpovídá 

s připomínkou 
odpovídá s výhradou 

neodpovídá 
požadavkům 

Citace v práci odpovídají normě 
odpovídají 

s připomínkou 
odpovídají 
s výhradou 

neodpovídají 

Přílohy práce  
vhodně doplňují 

téma 
netýkají se tématu 

jsou nevhodné 
k tématu 

nejsou v práci 
uvedeny 

Seznam literatury odpovídá tématu 
odpovídá 

s připomínkou 
odpovídá s výhradou neodpovídá 

Počet stran práce 
odpovídá 

požadavkům 
odpovídá 

s připomínkou 
odpovídá s výhradou 

neodpovídá 
požadavkům 

Celkové 
zpracování tématu 

odpovídá 
požadavkům 

odpovídá 
s připomínkou 

odpovídá s výhradou 
 

neodpovídá 

Celkové hodnocení vyhověl/a nevyhověl/a 

Doporučení k obhajobě doporučuji nedoporučuji 

 
 

Připomínky, výhrady, zdůvodnění 

 

 Bakalářská práce Lucie Berné spojuje pohled literární vědy, reálií někdejší NDR a 

psychologie. Středobodem práce je rozbor autobiografických povídek poměrně málo 

známé německé současné autorky, a sice analýza literární prvotiny Claudie Ruschové 

Meine freie deutsche Jugend (2003). 

 Po obsahové stránce je práce logicky rozčleněna do pěti hlavních kapitol, přičemž 

jednotlivé povídky jsou seskupeny a interpretovány jako ohlédnutí za dětstvím, za 

dospíváním a mladou dospělostí. Jednotlivá seskupení povídek pak uvádí základní 

charakteristikou jmenovaných životních období, správně odkazuje na prameny 

z vývojové a pedagogické psychologie. 

Při interpretaci povídek se Lucie Berná odráží od vypravěčských struktur. Dějovou linku 

povídek prokládá komentáři ke kognitivním reáliím, kde se zaměřuje na aspekt historie a 



socioreálií. Správně poukazuje na vnitřní napětí textu, které je založeno na střetu 

vyprávění dětskýma očima, které se nachází v opozici k vyprávění vzpomínající Claudie 

Ruschové jako dospělé osoby s bohatou životní zkušeností. 

Výběr povídek je zdařilý, stejně tak jako systém jejich interpretačního uspořádání. Lucie 

Berná velmi pěkně podchytila vypravěčskou atmosféru, jejíž neodmyslitelnou součást 

tvoří humor a situační komika. Stranou interpretace přitom nezůstala ani hlubší rovina 

textu. Za zdařilý považuji rovněž fakt, že autorka práce neopomenula přesah dění v NDR 

do někdejšího Československa, kterému věnuje samostatnou subkapitolu. 

 

 Celkový dojem z předkládané bakalářské práce prozrazuje zapálení Lucie Berné pro 

dané téma.  

Práce je vypracována v českém jazyce a obsahuje německojazyčné resumé. 

V německém jazyce jsou uváděny také vhodně zvolené ukázky z povídek. Faktem 

nicméně zůstává, že překlady ukázek pod čarou prozrazují jazykové rezervy autorky a 

snižují tak i celkovou úroveň práce.  

K seznamu literatury ani k citacím nemám připomínek. 

 

 

 Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

Otázky k obhajobě 

 

1. Co bylo na výběru a interpretaci povídek nejobtížnější a co šlo naopak snáze, než jste 

očekávala? 

2. Které z povídek byste vybrala pro implementaci do vyučování němčině jako cizímu 

jazyku a proč? 
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