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Prag, den 3.  September 2012 

 

Posudek bakalářské práce Anny Pípalové „Grenzlandschicksal“: Ideová 
konstrukce německého hraničářského románu z Čech – případ Wilhelma Pleyera 

 

Anna Pípalová zkoumá ve své zdařilé bakalářské práci roli literárního žánru tzv. 
hraničářského románu při konstrukci kolektivní identity „Sudetského Němce“. Zkoumá 
tak jeden z významných aspektů česko-německých vztahů 20. století.  Autorka se chopila 
– jak výstižně dokládá – jednoho z dosud nepříliš frekventovaných badatelských témat. 
Stěžejním objektem analýzy se jí stal román spisovatele Wilhelma Pleyera (1901-1974) 
„Der Puchner“ (první vydání 1934). 

Dílo je členěno do pěti kapitol. Na krátký úvod navazuje pojednání o pramenech a 
literatuře, jež při zpracování díla použila, a základě příslušné literatury vysvětluje, že její 
dílo usiluje o vyplnění mezery v současném bádání. Prokazuje dobrou orientaci 
v existující české a německé literatuře a pojmosloví souvisejícím s problematikou 
nacionalismu.  

Velmi zdařilá je kapitola druhá, jež je věnována Pleyerově biografii. Anna Pípalová 
rozplétá – na základě archívních dokumentů – Pleyerovy společenské styky v období 
jeho studia na německé univerzitě v Praze a tím naznačuje původ politických názorů 
svého protagonisty a příčiny jeho angažmá ve prospěch nacionálního socialismu.  

Ve třetí kapitole si autorka předsevzala zařadit román  „Der Puchner“  do kontextu 
vývoje sudetoněmecké literatury před rokem 1938. Upozorňuje, že sudetoněmecké 
hraničářské romány se odehrávají v současnosti či nedávné minulosti, a tak se snaží 
bezprostředně ovlivnit kolektivní vědomí svých čtenářů.  Následně analyzuje děj 
Pleyerova jako pokus o konstrukci kolektivní identity. V této části autorka ukazuje, jak 
Pleyer splétá aspekty vlastního životopisu s historickými událostmi, především se 
vzestupem Adolfa Hitlera.  Anna Pípalová zde prokázala svou schopnost samostatně 
analyzovat a kontextualizovat zkoumané texty, aniž by přitom cítila potřebu se opřít o 
sekundární literaturu.  

Totéž platí i pro čtvrtou, vpravdě nejobsažnější kapitolu práce.  Autorka v ní podrobuje 
zkoumání pro žánr hraničářského románu typickou výstavbu knihy „Der Puchner“ a 
srovnává ji s dalším Pleyerovým románem  „Die Brüder Tommahans“ (první vydání 
1937). Systematicky jsou studována ústřední témata – vůdcovský princip a ideologie 
všeněmectví, typizace Němců, Čechů a židů, československá národnostní politika, 
národnostní boj, hospodářský nacionalismus, agrarismus, školství a hnutí mládeže. 
Obdobně zdařilé jsou i analýza a výklad  obrazu německé a české ženy. Velmi zajímavé 
by bylo srovnání s hraničářskými romány  z polsko-německého pomezí („Helga“ – jméno 
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hrdinky z románu „Der Puchner“ – platí v Polsku ještě dnes za ztělesnění, symbol 
německé ženy).  

V závěrečné páté kapitole Anna Pípalová sleduje, jakých vydání se román „Der Puchner“ 
dočkal a v kterých dalších knihách se Pleyer problematikou hraničářství zabýval.  
Bakalářská práce je uzavřena zdařilým shrnutím klíčových aspektů Pleyerova románu a 
vzpravěčských strategií, za jejichž pomoci se Pleyer pokoušel konstruovat 
sudetoněmeckou identitu.  

Bakalářská práce Anny Pípalové je volbou tématu, stejně jako svým jasným členěním a 
striktní analýzou přesvědčivá. Představuje významný příspěvek otevírající další bádání 
na dalece opomíjeném poli hraničářské literatury. S výhradou zkrácení a úpravy jistých 
pasáží považuji práci Anny Pípalové za publikování hodnou. V této souvislosti považuji 
za vhodné silnější zohlednění aktuálních podnětů bádání z oblasti kulturních dějin 
zaměřených na společenskou paměť a identitu.  

Práci Anny Pípalové vřele doporučuji k obhajobě. 

 

       

  

               Dr. Torsten Lorenz 

           DAAD-Langzeitdozent für Deutschlandstudien und      
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