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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 

 

Upravená verze neobhájené bakalářská práce Barbory Vildové je psána česky a věnuje se 

románu Berg (1994) současné slovensko-rakouské spisovatelky Zdenky Beckerové. Autorka 

BP se soustředila na dominantní téma románu – jak se protagonistky vyrovnávají s minulostí 

individuální a rodinnou, popřípadě národní. Románový děj se totiž odehrává na pozadí nedávné 

historie, počínaje obdobím 2. světové války a konče devadesátými lety minulého století. Na 

jedné straně se objevuje problematika poválečného transferu obyvatel německé národnosti  

z Československa - ten je vnímán jako vyhnání na základě kolektivní viny, na druhé straně je 

protagonistka, emigrantka z Československa 80. let a existenční modus jí podobných lidí 

v demokratické zemí jako je Rakousko. 

Bakalářská práce má logickou strukturu s opodstatněnou návazností jednotlivých kapitol i jejich 

vnitřním členěním.  Jako absolventka studia dějepisu ve druhém oboru prokázala B. Vildová 

schopnost zasadit románový děj do širšího historického rámce. Fiktivní příběh je sice smyšlený, 



povýtce je však umělecky pravdivý, založený na autobiografickém fundamentu samotné 

spisovatelky. Odborná historická literatura, o niž se studentka opírá, je vhodná a poměrně 

aktuální. 

Odpovídající pozornost je v BP věnována charakteristice jednotlivých ženských postav, 

zejména emigrantky Jany, a z Československa kdysi vyhnané matky (Inge) a dcery (Christa), 

tehdy ještě batole. Jana, z těch či oněch důvodů „přesazená“ ze své země do ciziny, hledá nový 

domov. Je vůbec možné se s jinou zemí identifikovat jako s domovem? klade si při interpretaci 

románu otázku i autorka BP. 

Postava Inge představuje sudetskou Němku, která na základě Postupimských dohod musela 

opustit svou vlast a žít v Německu. Považuje to za křivdu, s níž se nedokáže smířit a nechce mít 

s Čechy už nic společného.  Svůj protějšek, Janu, si uvědomuje jako osobu narozenou 

v Československu, a přesto se k ní nezachová jako k nepříteli, právě naopak. Autorka BP to 

interpretuje jako krok ke vzájemnému odpuštění.  Jde podle ní o symbolický posun k vyrovnání 

s minulostí. 

Kombinace literárně interpretačního postupu s historickou kontextualizací se v této práci jeví 

jako vhodná a funkční. Po obsahové stránce hodnotím BP Barbory Vildové jako práci velmi 

dobrou, i když některé formulace nepovažuji za zcela korektní, případně dotažené 

k očekávanému výsledku. Např. na str. 43 se studentka zmiňuje o tom, že protagonistka Jana se 

“rozhodla pro nový život v jiné zemi a nechce se již vracet do Československa“, a proto události 

ve své bývalé vlasti už nevnímá intenzivně. Tady se nabízelo konstatování, které souvisí s tezí, 

v práci několikrát zmíněnou, jestli se cizina může někomu stát (a za jakých podmínek) novou 

vlastí. Protagonistka, jak se zdá, se dostala do situace, kdy akceptuje cizí zemi jako svou novou 

vlast a začíná se s ní identifikovat poté, co se jí z cesty sklidily bariéry, s nimiž musela zejména 

vnitřně poměrně dlouho zápasit.    

Studentka adekvátně užívá odborné literatury a poměrně přesně cituje z primární i sekundární 

literatury. Její překlady z němčiny do češtiny vykazují však řadu nedostatků, přičemž je zřejmé, 

že některé významové nuance nebyly správně pochopeny. Občas se vyskytují gramatické 

nepřesnosti, nesprávné užití interpunkce a občasné překlepy. 

Chyby jsem vyznačila do vytištěného exempláře BP. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak si definují hlavní románové postavy domov? 



1. V čem spočívá aktuálnost Janina života v cizině. 

 

 

 

 

V Praze dne 3. 09. 2021           doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 


