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Realismus a impresionismus v románu Hermana Banga U cesty (1886) a nový realismus 
v románu Helle Helleové Představa o nekomplikovaném životě s mužem (2002). Proměny 
realistické metody se zvláštním důrazem na vypravěče. 

Diplomová práce na FF UK - Ústav germánských studií, studijní obor dánština, 2008. 

Diplomová práce Jany Řezankové se věnuje tématu proměn realistické metody v dánské 
literatuře prostřednictvím teoretické analýzy a srovnání dvou vybraných románů z konce 
devatenáctého a počátku jednadvacátého století. První je představitelem tradičního, v daném 
kontextu možná výstižněji řečeno průkopnického realismu, druhý se řadí k současné podobě 
realismu, jenž bývá označován přídomkem nový. Diplomantka postupuje velmi systematicky 
a na pozadí široké literárněvědné diskuze porovnává definice realismu, impresionismu a 
minimalismu, jak jsou pojaty u řady literárních teoretiků. Ve svém rozboru se diplomantka 
soustředí především na aspekty naratologické. Práce je velmi pečlivě a důsledně zpracovaná, 
dobře strukturovaná a podepřená studiem rozsáhlé sekundární literatury. Mimo jiné zde 
ocel1uji i diplomantčiny vlastní překlady citací do češtiny. 
Na druhé straně mám k diplomové práci výtky v zásadě dvojího charakteru. Jednak jde o 
formulační neobratnosti, tedy nedostatky v práci s jazykem (včetně zbytečně používaných 
cizích slov jako třeba "observace"), ale především mám námitky k trochu vágním a 
nedotaženým závěrům. 

Některé konkrétní příklady. 

krkolomné až nesrozumitelné či neobratné fonnulace a gramatické chyby, případně překlepy: 
-str. 40: Minimalismus sice zve k tomu vidět význam v malých věcech, ale minimalismus se 
ztrácí v okamžiku, kdy je objat výkladem, který trvá na nazírání věcí jako symbolů. 
-str. 54: Můžeme tedy hovořit o neidentičnosti existenciálních oblastí mezi vypravěčem a 
románovými postavami v rámci osoby jako konstitutivní složky vyprávěcích situací, protože 
zprostředkovatel dění se nenachází v existenciální oblasti postav. 
-str. 85: Bang si zakládá na tom, aby vyzdvihl tři základní charakteristiky Baie, a to že rád jí a 
pije, že si zakládá na tom ... " 
-str. 53: navštívil Baiovi 
-str. 79: čas vyprávěný románu 
-str. 61: věta má ráz mluvenosti 

nadbytečné informace 
-str. 77: Na podzim Katinka onemocní a rok na to, v 1. zimní den, se koná její pohřeb ... 

nedostatky ve výkladovém postupu, vágní závěry 
-str. 93: "Literární dílo současnosti si klade jiné požadavky než literární dílo druhé poloviny 
19. století." (Místo očekávané informace o tom, jaké jsou to požadavky, následuje věta 
"Literární díla současnosti jsou tvořena s různými záměry.") 
-str. 41 : "Minimalisté, jak zjistila Bachová, se liší snahou tematizovat jak hranice našeho 
porozumění, tak i možnost vnímat skutečnost, to znamená například, že v minimalistických 
dílech není rozpoznatelný obraz světa, jak ho jako lidé žijící v určité kultuře známe." 



(Z dovětku/závěru: "Minimalističtí spisovatelé prostě jen používají realistické metody 
netradičním způsobem." nevyplývá, zda jde o tvrzení Bachové nebo diplomantky.) 
- Kapitola 4 "Teoretické srovnání metody Hermana Banga a Helle Helleové" je vlastně jen 
velmi stručným závěrem předchozího textu, který lze sotva chápat jako samostatnou kapitolu, 
a navíc není zřejmé, zda teoreticky srovnáváme autory nebo zda porovnáváme přístup 
teoretiků k těmto autorům. 

neutříděný výklad 
-str. 81: proč je pod kapitolou kompozice konstatování "Snaží se skutečnost vylíčit, aniž by 
jako Bang používala zabarvená slova ... " ? 
- kapitola Témata 5.3.3: z jakého důvodu se v kapitole pojednávající o tématech "zaměříme 
na to, jak vypravěč popisuje jednotlivé postavy"? 

Přes tyto dílčí nedostatky považuji práci za přínosnou a doporučuji k obhajobě. 
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