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Bakalářská práce Barbory Vildové je k obhajobě odevzdávána podruhé. Následující popis práce 

se tedy zčásti shoduje s minulým posouzením. Toto tvrzení se týká pasáží, jež byly již při první 

obhajobě shledány jako akceptovatelné. 

 

Celková charakteristika práce 

Zkoumání Barbory Vildové věnované tématu vyrovnání se s minulostí spadá do oblasti 

interkulturní germanistiky a má interdisciplinární charakter. Hlavním předmětem bádání se stala 

problematika Sudet, konkrétně moment vysídlení německojazyčného obyvatelstva z území 
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někdejšího Československa v důsledku Postupimské dohody a jeho reflexe v románové prvotině 

rakouské autorky Zdeňky Beckerové Berg. Představení různých kontextů dané problematiky 

zahrnuje poznatky oblast historie, sociologie, kulturních věd a umělecké literatury. Interpretace 

románu Berg je zaměřena na analýzu postav, na jejich vývoj a komunikační strategie, pomocí 

nichž se vyrovnávají s problematikou odsunu vnímaného německou stranou jako vyhnání. Práce 

se tedy zaměřuje na česko-německé vztahy, které komparuje s dějovou linkou románu. 

Protagonistkami románu jsou Jana pocházející z někdejšího Československa, Christa a Inge 

reprezentující německou stranu. Dějová linie románu se odvíjí od času vyprávění, tedy od doby 

Janiny a Christiny dospělosti, kdy se obě ženy setkávají, poté, co Jana emigrovala. Relevantní 

jsou retrospektivní dějová pásma, klíčovým zůstává rok 1945. Situace, v nichž se postavy ocitají, 

B. Vildová podle možnosti staví do kontextu historie, přičemž dokáže správně operovat 

s románem jako historickou fikcí a skutečnými událostmi. V závěru analýzy shrnuje své poznatky 

v generační typologii postav: Janu hodnotí jako postavu reprezentující generaci narozenou 

v Sudetech těsně po válce, ještě v době nového osidlování pohraničí. Christu, která je jen o málo 

straší než Jana a která ze Sudet odešla v dětství, hodnotí jako generačního ´prostředníka´ mezi 

Janou a maminkou Christy, Inge. Tuto třetí postavu, B. Vildová vyhodnocuje jako protipól Jany, 

tedy jako zástupce generace, pro niž odchod z Československa představoval přetržení kontinuity 

v té nejaktivnější fázi života. Vyrovnávání se s minulostí představuje cestu Christy a její maminky 

k smíření s bolestným osudem rodiny. Dle mého názoru (v tomto bodě se neshoduji s názorem 

autorky práce) je v románu naznačeno i možné vytvoření kvalitativně nového postoje 

k problematické etapě historie vlastního národa/kultury ze strany Inge. 

  

Struktura práce 

Předkládaná bakalářská práce má standardní členění. Její hlavní část rozdělena na kapitolu 

věnovanou 

 zevrubnému představení dějové linky románu,  

 literatuře jako prostředku zachycení dějinných událostí a jejich subjektivní reflexe (z 

pohledu autora i postav) 

 interpretaci románu, v níž se Barbora Vildová soustředí na téma vyrovnání se s minulostí 

 interpretaci historických událostí od roku 1945 až konce 20. století.  

 

Komentáře  

K obsahovému vypracování 

Po obsahové stránce si cením komplexního přístupu autorky ke zkoumané látce. Z textu je zřejmé 

zaujetí tématem (jak Barbora Vildová uvádí, píše o kraji, z něhož sama pochází). Je třeba ocenit 

i výběr knižních pramenů, z nichž B. Vildová čerpala v pasážích věnovaných kulturní a historické 

paměti. Jako velmi dobrou lze označit rovněž orientaci B. Vildové v dějinách české literatury (B. 

Vildová dokončuje studium v oborové kombinaci německý jazyk – dějepis), neboť součástí práce 

je zmínka o českých titulech zabývajících se tématem života v pohraničí. 

Na jednu stranu mohu s potěšením konstatovat, že Barbora Vildová zapracovala obsahové 

připomínky, které byly vzneseny k původní verze práce. Tu mj. rozšířila o aktualizované údaje 

týkající se nejnovějších knih Zdeňky Beckerové. Na druhou stranu zůstává skutečností, že by bylo 

možné na práci stále ještě pracovat. Jako příliš rychlé shledávám např. rychlé přesuny od dějové 

linky příběhu k biografii Beckerové, k historickým událostem a zase zpět k románu, které 
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znesnadňují čtenářskou orientaci. I přesto je pro mě zůstává relevantní posun v bádání, který 

Barbora Vildová svou prací jasně deklarovala. 

 

K formální stránce práce 

Lze konstatovat, že rovněž po formální stránce práce vykazuje vyšší úroveň než původní verze. 

Má standardní desetinné členění, v pořádku je grafická úprava titulů i poznámek pod čarou. Na 

vyšší úroveň byly posunuty překlady citovaných pasáží. Byla odstraněna také většina stylistických 

chyb v českém textu. Citace sekundární pramenů se neodchylují od požadované normy. 

Německojazyčné resumé odpovídá požadavkům kladeným na absolventku bakalářského studia 

germanistiky.  

 

 

Celkové hodnocení   

Bakalářskou práci Vyrovnání se s minulostí jako téma románu Berg/Hora od Zdeňky 

Becker(ové) doporučuji k obhajobě. 

 

 

Otázka k obhajobě 

Co pro Vás bylo při návratu k práci nejtěžší? Objevila jste něco nového, co Vás obzvlášť zaujalo? 

 

 

 

 

V Odoleně Vodě, 27. 8. 2020                                                     PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 


