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K tématu práce
Analýza esejistické tvorby patří ke spíše netradičním a velmi obtížně zpracovatelným 
tématům, zejména jedná-li o autora současné literatury. To platí i v případě rakouského 
spisovatele Roberta Menasse, který je ve svých esejích známý kritickou reflexí společenského 
dění.
Již ze samotné volby tématu je zřejmé zaujetí Pavly Hobíkové rakouskou literaturou
i samotným Rakouskem. 
Diplomantka do své práce zahrnuje také aspekt historie, v níž se soustředí zejména na 
politické události související se vznikem Rakouska jako moderního státu po rozpadu 
Rakousko-Uherska a dále na dobu nacismu. Zaměřuje se na společenskou reflexi toho období, 
předmětem zkoumání jsou postoje vybraných politiků i spisovatelů.
K vypracování práce si Pavla Hobíková dokázala vytvořit optimální podmínky – získala od 
společnosti AKTION – ČESKÁ REPUBLIKA stipendium ke tříměsíčnímu pobytu na
univerzitě ve Vídni, které také odpovídajícím způsobem využila.

Ke struktuře a provedení práce
Práce, která je napsána v německém jazyce, má standardní členění: úvod; hlavní část 
rozdělenou na několik kapitol; shrnutí, resumé v češtině a bibliografii. 
Stať práce je věnována nejprve osobnosti Roberta Menasseho; popisu a vyhodnocení období 
nacismu, tematizaci této historické epochy v rakouské literatuře. Uzavírají ji kapitoly 
přinášející analýzu dvou knižně vydaných svazků esejů. Jedná se o tituly Das Land ohne 
Eigenschaften (Země bez vlastností, 1992) a Erklär mir Österreich (Vysvětli mi Rakousko, 
2000).
Práce má celkem 112 stran, je napsána kultivovaným jazykem práci (toto tvrzení se týká textu 
v němčině i češtině). 

Diplomantka své pojednání začíná podrobným představením autora – životopisem 
a charakteristikou děl, které člení do subkapitol podle žánrů. Poslední subkapitola je věnována 
charakteristice esejistické tvorby, v níž se Pavla Hobíková soustředí především na tematickou 
složku. Vzniká tak optimální přechod k další kapitole, jejímž tématem je popis i vyhodnocení 
epochy nacistické minulosti Rakouska.
Cením postřehu Pavly Hobíkové o současné rakouské literatuře, pro niž je charakteristická 
bohatá intextualita (v tomto případě společensko-politicky laděná intertextualita), která je 
typická i pro eseje Roberta Menasseho. 

Na předkládané práci kladně hodnotím, že diplomantka dokázala udržet obsahové proporce 
různých aspektů svých zkoumání. Ačkoliv uvádí řadu faktů z dějin Rakouska i řadu detailů 
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z politického a společenského života minulosti i současnosti (včetně reakcí vybraných 
spisovatelů na předestřená témata), v popředí stále zůstává literatura, osobnost Roberta 
Menasseho a jeho esejistická tvorba.
Reflexe děl představovaného rakouského autora rozhodně není jednoduchou záležitostí,
hodnocení Menassovy esejistické tvorby je ještě komplikovanější. Díky zevrubné znalosti 
tvorby tohoto spisovatele a díky systematickému studiu různorodých pramenů zastupujících 
nejen literární vědu, ale např. i historii, politologii nebo sociologii, se diplomantka s tímto 
úkolem vyrovnala úspěšně. 

Celkové hodnocení
Diplomovou práci Pavly Hobíkové hodnotím jako jednoznačně přínosnou, doporučuji 
k obhajobě a v závislosti na obhajobě ji hodnotím jako výbornou.

Náměty k diskusi při obhajobě práce
Rakouská literatura je typická svou snahou vymezit sama sebe, jasně deklarovat své hranice 
a specifické rysy uvnitř německy psané literatury. Toto vymezení, jak lze správně vyčíst 
z Vaší práce, nepochybně souvisí s moderními dějinami národa a jasně se v něm neobjevují 
jen pozitiva. Domníváte se, že je možné pracovat s tímto literárně-společenským fenoménem 
i na středních školách při výkladu rakouské literatury, např. i na základě poznatků k nimž jste 
došla ve svém bádání?

V Praze, 16.5.2012 PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.




