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Zdůvodnění:
Die Arbeit entspricht auf der formalen Seite allen Anforderungen und ist also in dieser Hinsicht nicht zu 
beanstanden. Allerdings hätte die Autorin, und darauf bezieht sich die einschränkende Bemerkung, doch 
etwas mehr aus dem Thema machen können. Sie beschränkt sich darauf, die Heldinnen und Helden des 
Filmes vorzustellen und geht dann zu einem eingehenden Vergleich von Buch und Film über. So weit, so 
gut. Allerdings hätte der Leser gern erfahren, woraus Buch und Film, vor allem auf der sprachlichen Seite, 
etwa im Hinblick auf die besondere DDR- Begrifflichkeit, ihren Reiz beziehen. Auch hätte man gerne 
mehr, wenigstens in einigen Worten über den besonderen zeitgeschichtlichen Kontext und die allgemeine 
Situation von Jugendlichen in der DDR gelernt. Dazu könnte die Autorin in der mündlichen Verteidigung 
noch einiges beitragen.

Otazky k obhajobě:

Warum waren Buch und Film zum Zeitpunkt ihres Entstehens ein solcher Erfolg, woraus beziehen beide 
ihre Wirkung? Wie würden heutige Jugendliche, zehn Jahre später, wahrscheinlich auf den Film 
reagieren? Stellen Sie in einigen eigenen Worten, dar, unter welchen Bedingungen junge Leute in der 
späten DDR lebten, auch im Hinblick auf ihre Altersgenossen im Westen. Welche Regeln galten für einen 
Grenzübertritt von Ost nach West?

V Praze, dne   18.5.2011    
                                            

(Thomas Haupenthal, M.A.)






