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K jednotlivým částem / kapitolám:

V úvodu autorka zmiňuje svou motivaci pro výběr tématu - esejistiku rakouského spisovatele 

R. Menasseho - a formuluje cíle práce, jakož i zaměření jednotlivých kapitol v celkové

struktuře práce. Vymezuje také metodologický postup při zpracování tématu. Uvádí rovněž, že 

mohla pracovat s literárními, publicistickými, odbornými a historickými texty, které měla 

k dispozici během vídeňského studijního pobytu v rámci programu AKTION.

V první kapitole se diplomantka soustředila na obrysové představení autora, který patří 

k renomovaným tvůrcům současné prózy německého jazyka, zároveň však ke spisovatelům

nesnadným v oblasti recepce. Robert Menasse je vnímán v kontextu rakouské literatury 

(podobně jako Thomas Bernhardt nebo Elfriede Jelinek) jako spisovatel nekonformní, 

polemický a někdy až nepřiměřeně kritický a provokující. V diplomové práci je kromě 

subkapitoly věnované biografii (dnes osmapadesátiletého) autora, narozeného ve Vídni, také

stručně představena jeho románová, povídková, dramatická a celková esejistická tvorba.

   

Následující kapitolu tvoří expozé o nacionálně socialistické minulosti Rakouska a o její reflexi

v rakouské literatuře. Tato kapitola je z velké části zaměřena historicky, je však vhodným a 



potřebným myšlenkovým a faktografickým „předstupněm“ samotné analýzy vybraných esejů.

Východiska i závěry pojednání problematiky v 2. kapitole se opírají o velmi bohatou 

sekundární literaturu, s níž autorka pracuje suverénně a s odpovídajícím kritickým odstupem. 

Části, věnované literární reflexi společenských procesů v Rakousku, by nejspíš prospěla 

poněkud hlubší hodnotící sonda a také bohatší argumentace, avšak vzhledem k šíři tématu 

chtěla autorka zřejmě nechat větší prostor samotným interpretacím esejů, které jsou

prezentovány v dalších dvou kapitolách.

Stěžejní část diplomové práce představuje analýza Menasseho esejů soustředěných ve dvou 

svazcích: 1. Das Land ohne Eigenschaften (1992) a 2. Erklär mir Österreich (2000). 

Tuto část práce považuji za originální a velmi podnětnou. Ukazuje, jak její autorka dokáže 

fundovaně pracovat s literárním textem a dospět v rámci tématu k zachycení podstaty a smyslu 

literární výpovědi. Diplomantka analyzovala tituly a základní témata esejů. Značnou pozornost

věnovala i stylotvorným prostředkům, které významově nuancovaly jednotlivé texty R.

Menasseho.

Za jistý nedostatek považuji, že se autorka více nesoustředila na téma, které právě ve svazku 

„Země bez vlastnosti“ (Das Land ohne Eigenschaften) patří k zásadním, a sice na

problematiku národní literatury, která patří do rámce esejistických zamyšlení. Tento rámec se 

rýsuje hned v první kapitole (otázka: Co se dnes pokládá v Rakousku za národní literaturu?) a 

uzavírá se v kapitole poslední, desáté, kde je akcentována recepce rakouské literatury 

v samotném Rakousku. 

Autorka ve svých analýzách velmi správně poukazuje na bohatou intertextualitu a na 

provázanost společensko-politických a kulturně literárních témat v esejistické tvorbě R. 

Menasseho, některá místa i fundovaně objasňuje. Zároveň porovnává postoje Menasseho 

s postoji jiných autorů (především rakouských). Ke str. 96 (podobně i str. 100) diplomové 

práce však poznamenávám: autor patrně nechce sdělit E. Jelinek a představitelům kritické 

inteligence (jak uvádí diplomantka: „nicht nur Jelinek, sondern auch dem Rest der kritischen 

Intelligenz [zeigt er]“), že jejich alarmující výzvy, jejich neklid atd. jsou neopodstatněné. Jsou 

opodstatněné, jinak by ani Menasse nepsal svoje eseje! Jde spíš o to, jak a také kam klást 

akcenty v rámci nespokojenosti. Kritizuje vlastně jen samoúčelnou kritiku, která nemůže na 

poměrech vůbec nic změnit. Také vyžaduje přesná pojmenování kritizovaného „objektu“ (např. 

striktně rozlišuje – na rozdíl od E. Jelinek a dalších – mezi austrofašizmem a národním 



socializmem, jak na to poukazuje rovněž diplomantka). Tuto přesnost výrazu oproštěného od 

každé fráze a jakéhokoli jazykového „pozlátka“ mohla autorka diplomové práce snad ještě více 

vyzvednout.

Diplomantka se dobře zorientovala v bohaté sekundární literatuře, jejíž převážnou část 

představují díla z oboru germanistiky, avšak také publikace historiků, politologů a lexikografů. 

Mohla se opírat o celou řadu publikací, které vyšly v německém jazyce. Právě vůči nim

uplatnila nutnou obezřetnost, neboť hodnocení díla R. Menasseho jsou velmi rozporuplná. 

Diplomantka svými interpretacemi vybraných esejů obohatila „menassovské“ bádání o další 

rozměr. Výsledky, k nimž Pavla Hobíková ve své diplomové práci dospěla, představují 

nezanedbatelný příspěvek k výzkumu esejistického díla Roberta Menasseho. Je třeba 

vyzvednout systematickou práci P. Hobíkové při analýzách zmíněných esejistických knih a 

rovněž velmi kultivovaný jazyk. V její němčině se vyskytuje pouze několik chybiček, např. na 

str. 90, 98, 101,103, 106,107.    

Diplomantka vhodně využila citací z primární i sekundární literatury a vypracovala obsáhlý a 

velmi přesný poznámkový aparát (376 poznámek). Samotný text práce uzavírá resumé 

v německém a českém jazyce.

      

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení navrhuji známku výborně (1) v závislosti na 

obhajobě.

Při obhajobě by  měla autorka odpovědět na následující otázky:

1. Nad kterými aspekty rakouské národní literatury se R. Menasse zamýšlí?

2. V závěru práce píšete, že „vzhledem ke své osobní zkušenosti“ můžete potvrdit 

působení Menasseho „burcování“. Můžete to blíže vysvětlit?   

V Praze, dne 15. 5. 2012 PhDr. Viera Glosíková, CSc.




