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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 
 
 
Bakalářská práce Frauenfiguren im Roman Die Mittagsfrau von Julia Franck splňuje 
požadovaný rozsah a je velmi přehledně členěna. V úvodu jsou uvedeny informace o 
autorce, následuje kapitola o charakteristice postav, poté je blíže popsán dějinný 
kontext. Stěžejní část tvoří interpretace románu Polednice a detailní analýza jednotlivých 
ženských hrdinek. Po obsahové stránce se jedná o neobyčejně zajímavou a čtivou 
práci. Bohužel se v ní vyskytují neobratné formulace a četné subjektivní soudy, které do 
odborného textu nepatří („das gefällt mir an der Tante“, „ich habe das Gefühl“, „ich bin 
der Auffassung“, „meiner Meinung / Überzeugung nach“, „vielleicht ist…“, „ich bin mir 
sicher“, „ich denke“, „das kann ich nur schwer begreifen“ aj.). Namísto 1. osoby 
singuláru a plurálu by bylo lepší volit neosobní formulace a opis trpným rodem. 
Při čtení ruší neodůvodněné skákání z času přítomného do času minulého a obráceně. 
V textu se objevuje dvojité značení citátů uvozovkami a kurzívou, podobně jsou 
označeny například i některé literární ceny nebo termíny (viz např. str. 11). Kurzíva 
naopak většinou chybí u názvů knih, což je poněkud matoucí.  
 
V práci se občas nacházejí gramatické chyby a překlepy, které ale nenarušují plynulost 
čtení (srovnej např. str. 14, 15,17, 18, 19, 22, 23, 27, 28 a jinde). Větší množství 



nepřesností se vyskytuje v místech, kde Tereza Láfová překládá z české sekundární 
literatury (pracuje s Literární postavou Bohumila Fořta, Slovníkem německy píšících 
spisovatelů, Dějinami Německa). Některé termíny nejsou přeloženy nebo použity 
správně (Hauptprotagonistin, Wilhelm Ära). Drobnou vadu na kráse představují chyby 
typografické (dochází k zaměňování pomlčky a spojovníku, místy chybí nebo naopak 
přebývají mezery, poznámky pod čarou nejsou vždy zakončené tečkou, za citátem je 
někdy spojeno více odkazů dohromady). Drobné chyby se objevují i v českém resumé. 
  
I přes výše uvedené připomínky se jedná o velmi dobrou práci, kterou doporučuji 
k obhajobě. 
 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1. Könnten Sie bitte noch einmal erklären, worauf der Titel Die Mittagsfrau anspielt?  
2. Viele Rezensionen sprechen davon, dass Die Mittagsfrau verfilmt werden könnte. 

Wären die Bücher von Julia Franck gut verfilmbar? Begründen Sie bitte Ihre 
Antwort.  
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