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Předložená diplomová práce (135 stran) je psána německy, obsahuje úvod, 

literárněhistorickou část, tři stěžejní kapitoly interpretačního charakteru, závěr v německém i 

českém jazyce, dále seznam použité literatury a dalších informačních zdrojů, obrazovou 

přílohu (4 strany).

K jednotlivým částem/kapitolám:

V úvodu autor zmiňuje svou motivací pro výběr tématu a formuluje cíl práce, východiska, 

jakož i zaměření jednotlivých kapitol v celkově struktuře práce. Vymezuje také 

metodologický postup při zpracování tématu.

V první kapitole je v hlavních rysech představen historický kontext, v němž se etabloval 

německý fašizmus, jehož literární reflexe je tématem práce. Výmarská republika 

v jednotlivých vývojových stadiích a situace německých spisovatelů po nástupu Hitlera k 

moci jsou nastíněny se znalosti historických souvislosti a na základě dobré orientace 

v sekundární literatuře. Tématu je relevantní také subkapitola mapující exilová centra 

německých spisovatelů v období 1933-1945, jakož i publikační možnosti v exilu.

Další tři kapitoly jsou věnovány třem prózám (Thomas Mann: Mario und der Zauberer; Klaus 

Mann: Mephisto; Anna Seghers: Transit), v nichž pokaždé v jiné časové rovině, jiným 

způsobem nazírání a jinými literárními prostředky je ztvárněná reflexe určité etapy fašizmu

(od prvních signálů fašistoidních nálad přes excesy nacistické vlády až po její brutální expanzí 

do většiny evropských států). Každá z těchto stěžejních kapitol je strukturována do dalších 

subkapitol, v nichž jsou pojednány život a dílo spisovatele/spisovatelky, dále obsah a formální 

stránka analyzované prózy, a především jak je v ní reflektován fašizmus. Literárnímu 

ztvárnění fašizmu věnuje autor diplomové práce adekvátní pozornost. Při analýzách 

literárních děl se soustředil primárně na tématickou rovinu a v této se pohybuje poměrně 

suverénně, přičemž vhodně využívá citáty z primární i sekundární literatury. Kompletnosti



analýzy by prospělo, kdyby byla větší pozornost věnována formálním prvkům, především 

však použitým literárním prostředkům (např. stylotvorným), které by markantněji ozřejmily, a 

zároveň odlišily literární uchopení tématu jednotlivými spisovateli a spisovatelkou.

Přes zmíněný nedostatek považuji analytickou část diplomové práce za velmi podnětnou, 

která představuje autorův přínos k zpracované tématice. Ukazuje kromě jiného, jak diplomant

dokáže fundovaně pracovat s literárním textem a dospět v rámci tématu k formulování

podstaty literární výpovědí. Za mimořádně zajímavou považuji také část 4.3.4 o filmovém 

zpracování románu Klause Manna Mephisto roku 1981.

Diplomová práce ukazuje dále, jak už naznačeno, že její autor se dobře zorientoval v 

sekundární literatuře, vhodně využil citace z primární i sekundární literatury a vypracoval 

poměrně obsáhlý a přesný poznámkový aparát.

Samotný text diplomové práce uzavírá devítistránkové resumé v německém jazyce. a jeho 

český ekvivalent. Trochu překvapuje, že v resumé v češtině nebyly využité pro citací české 

knižní překlady děl.   

V práci se vyskytuje několik stylistických nebo gramatických chyb, případně překlepů (např. 

s. 6, 15, 21, 122, 123, 124). 

Vhodným doplněním je obrazová příloha, která ukazuje fotografie autorů a obálky literárních 

děl, pojednávaných v diplomové práci.

      

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení navrhuji známku výborný (1) až velmi dobrý (2)

– v závislosti na obhajobě.

Při obhajobě by se měl autor vyjádřit k následujícím otázkám:

1. Ve které z analyzovaných próz je podle Vás ztvárnění hrozby fašizmu nejnaléhavější. Čím 

je toho dosaženo.

2. Jsou podle Vás vybrané literární texty využitelné při výuce němčiny na středních školách?    

V Praze, dne 7. 1. 2010 PhDr. Viera Glosíková, CSc.




