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Posudek diplomové práce Anety Drázdové 

Das Bild des Mannes in der zeitgenössischen deutschen Prosa am Beispiel der 

Romane Die Erziehung des Mannes und Die Liebe der Väter 

V předložené diplomové práci se autorka zabývá obrazem muže v současné německy psané próze, 

který zkoumá na současných románech Die Erziehung des Mannes a Die Liebe der Väter. Po kusém 

spíše sociologicky laděném úvodu přinášejícím popis vztahu současného muže k rodině a stručnou 

typologii otců se autorka pouští do analýzy a interpretace obou románů, aniž by se zvoleným 

tématem zabývala literárně vědně na obecné rovině. Názory terapeuta Björna Süfkeho, o které se 

autorka opírá v první kapitole, pak znovu v doslovném znění používá jako úvod kapitoly 4.3 

Sensibilität. Interpretace obou protagonistů zůstává leckdy na povrchu a blíží se spíše 

komentovanému převyprávění děje. Přínosné by určitě bylo pozornější čtení textu, interpretační 

nedostatek představuje například také skutečnost, že autorka opomíjí první citový vztah protagonisty 

románu Die Erziehung des Mannes ke studentce Carle, v němž už se projevuje mnohé, co bude 

příznačné i pro jeho pozdější partnerské vztahy. V šesté kapitole se autorka pokouší o hlubší 

zamyšlení a pokládá si otázku, zda je zkoumané romány možné pokládat za vývojové romány, také 

zde je ovšem teoretický úvod do problematiky vývojového románu velmi kusý, u germanistky je 

překvapivé, že nezmiňuje počátky tohoto románového subžánru v německé literatuře 18. století. 

Úvahám o žánrovém zařazení zkoumaných románů by také velmi prospělo, kdyby autorka pracovala 

s širším rejstříkem literárně vědných pojmů, v případě románu Die Liebe der Väter by například bylo 

vhodné pracovat s pojmy „Erzählzeit“ a „erzählte Zeit“. I když autorka v první kapitole stručně 

nastiňuje změnu společenského postavení dnešního německého muže, diplomové práci by určitě 

prospělo hlubší rozpracování společenského kontextu, v němž se tato změna odehrává, zejména 

mám na mysli analýzu feministického pohledu na muže a jeho společenských důsledků nebo 

zodpovězení otázky, jakou roli tu hrál historický vývoj ve 20. století. Vhodné by také bylo stručně 

představit tvorbu autorů analyzovaných románů, kteří jsou české čtenářské veřejnosti zatím ještě 

málo známí.  

     Kromě nedostatečného literárně vědného zvládnutí zpracovávaného tématu je zásadním 

problémem diplomové práce, který znemožňuje její doporučení k obhajobě, nedodržení minimálního 

rozsahu, který je u diplomové práce Opatřením děkana č. 37/2017. stanoven na 108 000 znaků. 

Předložená diplomová práce má však pouze 105 281 znaků. Diplomová práce je psána němčinou, jejíž 

kvalitu negativně ovlivňují školácké chyby, nejčastěji se vyskytuje chybné užívání participia 2 tam, kde 

je na místě užití infinitivu (s. 3, s. 28, s. 42). K dalším chybám patří například užití nesprávné předložky 

(s. 28) či chyby ve skloňování substantiv (s. 42). 

 
Hodnocení: Diplomovou práci Anety Drázdové nedoporučuji k obhajobě a nemám otázky. 
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