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Cílem předložené diplomové práce o obrazech zaniklé NDR v devíti textech osmi současných 

německých autorů narozených po roce 1960 na území tohoto již neexistujícího státu je 

dokázat, jakým způsobem s využitím jakých postupů může fiktivní literární text přispět 

k formování kolektivní paměti a jako vlivné médium dosud dominující obraz NDR v německé 

společnosti ovlivňovat a přetvářet. Autorka vychází ze současných teoretických diskursů 

v literární vědě, sociologii i filosofii o individuální a kolektivní paměti, míst vzpomínek 

(Erinnerungsorte), o generační problematice a socializačních obtížích a jejich aplikací na 

konkrétní literární texty autobiografické (dnes moderněji autofiktivní) a čistě fiktivní se snaží 

dobrat jejich přínosu k formování kulturní paměti zaniklého socio-kulturního a politicko-

hospodářského fenoménu, jakým existence socialistické NDR byla. 

 

Oponent má práci usnadněnou, neboť nenachází v práci žádné „prázdné“ místo ani zásadní 

prohřešek proti metodologickému postupu. Ve dvou rozhodujících kapitolách, z nichž jedna je 

teoreticky přípravná, druhá textově analytická, podává vyčerpávající obraz stanovené 

problematiky z několika aspektů, které vždy důsledně pojmenuje, popíše a kriticky zhodnotí, 

takže za každým tvrzením a odkazem na četnou sekundární literaturu cítíme přemýšlivý 

přístup samotné autorky. V tom vidím její vynikající osobní přínos k tematice.  

 

Je zbytečné rozepisovat se o dokonalém samostatném vymezení pojmů DDR-Literatur, Post-

DDR-Literatur, Wendeliteratur a Wenderoman na základě nejnovějších literárně-teoretických 

německých diskursů, o přehledném zpracování generačního paradigmatu na Mannheimově 

teorii z roku 1928 s využitím nejnovějších sociologických a historických pracích a jejich 

aplikaci na generační problematiku populace NDR a autorských generací (tuto kapitolu na s. 

15-26 považuji za mimořádně přínosnou) či o teoretické kapitole o rozpomínání, 

vzpomínkách a paměti, postavené na teoretických postulátech Jana a Aleidy Assmannových.  

 

Analytická kapitola o „krásné“ (texty Thomase Brussiga, Jakoba Heina, Jany Hensel a 

Claudie Rusch v jejich ambivalentnosti) a „ošklivé“ (texty Kerstin Hensel, Lutze Seilera, 

Jenny Erpenbeck a Julie Franck) NDR i závěrečné zhodnocení celé analýzy svědčí o 

důkladných znalostech a svědomité přípravě. Práce je navíc napsána vynikající němčinou. 

 

Předložená diplomová práce je vynikajícím příspěvkem k diskursu o literatuře o NDR a 

s nejlepším svědomím a bez výhrad ji doporučuji k obhajobě jako výbornou (1). 

 

 

V Praze 06. 09. 2012       Doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 


