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Literární analýza románu De Gevarendriehoek 

A,F,Th. van der Heijdena se zvláštní pozorností k motivům 

a filozofickému významu díla 

Elaborát splňuje požadavky diplomové práce, co se formální 

i obsahové stránky týče. Má předepsaný rozsah [72 stránek 

původního textu, byt některé stránky (např. 5) zdaleka 

nejsou plné], dále patřičný aparát, obě požadovaná resumé, 

seznam primární i sekundární literatury a další náležitosti. 

Teoretická část práce ( od stránky 16) je dobře zvládnutá, 

poučeně užívá terminologie, kterou diplomant píše kurzivou, 

např. jen z jedné stránky kapitoly o čase: vission 

parderriére, popis discontinu, Deckung a Dehnung atd. 

Střídmě a trefně užívá dobře volené citáty z knihy, v každé 

kapitole dokáže dospět k promyšlenému závěru (např. str. 

22,50 a 72). Je schopen číst kriticky a interpretovat. Pěkně 

rozpracovává teorii trojúhelníku nebo motiv ryby v akváriu 

a ryby vůbec v obsáhlé kapitole o motivech. Ostatně zkoumání 

motivického systému a jeho symbolických významů je vedle 

filozofického významu pojednávaného díla náplní práce, jak 

je ostatně zmíněno už v titulu. Přínosné je i pojednání 

o Van der Heijdenově pojetí "života v šíři" s porovnáním 

s jinými autorovými díly a Proustovým A la recherche du 

temps perdu (kupodivu neuvedeném v seznamu literatury). Za 

pozoruhodnou pokládám i desátou kapitolu o stylu práce se 

zřetelem k dialektu, idiolektu atd., nebot všechna 

pozorování jsou doložena uvážlivě volenými citacemi. 

Často výborné formulace v teoretické části jsou však 

doslova znehodnoceny úrovní úvodní částí (do str. 16). 

V obhajobě by měl diplomant vysvětlit, co je příčinou této 

nepochopitelné diskrepance. Je-li teoretickou, tedy hlavní 

část práce možno hodnotit kladně, pak 

formulačně nedostatečná. Školské a 

fabule není pro interpretačně 

je kapitola o 'obsahu' 

toporné převyprávění 

pojatou práci sice 

nejdůležitější, není však možné ignorovat gramatické chyby, 

anakoluty, nezvládnutou souslednost času, nepozornost při 

uvádění členů - stačí přečíst poslední čtyřřádkový odstavec 

na str. 15! Proto celou práci hodnotím jen jako dobrou. 
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