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Oponentský posudek k diplomové práci 

Kateřina Petrusová: Die Figur des Kindes bei Adalbert Stifter. Praha, ÚGS FF UK, 2011, 92 s. 
 

Předložená diplomová práce je věnována dílu autora, jímž se již zabývala dlouhá řada 

monografií, dílčích studií a akademických prací. Tato skutečnost může svádět k myšlence – 

ovšem mylné –, že romány, povídky a studie jednoho z nejvýznamnějších rakouských 

prozaiků 19. století jsou literárněvědným bádáním již bezezbytku ‚pokryty‘. Téma, jež si 

diplomantka zvolila, dokládá, že tomu tak není. 

Členění práce je jasné a logické. Úvodní rozvaha naznačuje základní aspekty a funkce 

utváření dětských figur ve Stifterových narativních textech, jimiž se bude práce zabývat; 

zejména myšlenku vyvážené výchovy a harmonické interakce dítěte se společností a 

přírodou, jež pro Stiftera představují – tolik výchozí předpoklad diplomantky – naději na lepší 

budoucnost pro svět, který je aktuálně (zejména po revoluci r. 1848) dalek dokonalosti. Dvě 

připomínky k úvodu naznačují obecnější problémy, týkající se kompozice odborného textu: 

(1.) bez zřejmé souvislosti s tématem dětských figur přechází autorka na konci v jedné 

stručné větě k „imposantním“ popisům krajiny u Stiftera. Textu tedy místy chybí plynulá 

myšlenková návaznost. (2.) V úvodu chybí zmínka o metodice práce, uvítal bych také diskusi 

ke stavu zpracování tématu ve stifterovské literatuře. Zmíněno je pouze členění na 

teoretickou a analytickou část.  

První z nich sestává ze čtyř kapitol: biografického medailonu „Adalbert Stifter – ein 

Maler, Pädagoge und Dichter“ (7-18), nastínění kulturně-dějinného kontextu 

„Gesellschaftlich-historischer Hintergrund: Biedermeier“ (19-21), náčrtu koncepcí výchovy a 

vzdělávácího systému v habsburské monarchii 19. století a u Stiftera samotného 

„Pädagogische Auswirkungen der Zeit“ (22-30; název je matoucí) a motivicko-historického 

exposé „Die Figur des Kindes in der Literaturgeschichte“ (31-36). Otázka je, zda soubor 

těchto kapitol naplňuje očekávání teoretického výkladu – úvaha o způsobech, jimž lze 

provádět analýzu utváření a funkce dětských literárních figur, a explicitně odůvodněné 

rozhodnutí pro jeden z nich (psychologických, sociologických, naratologických atp., popř. 

jejich kombinace), zde nejsou.  
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Řada drobnějších otázek se týká tvrzení, u nichž patrně jde jen o poněkud nešťastnou 

formulaci – např. přiřazení Mannova „Doktora Fausta“ i Goethovy „Novely“ k romantické 

literatuře. Není mi jasná např. ani formulace, že Goethe v „Básni i pravdě“ chápe dítě jako 

„ganzheitliche Fülle“ (33), popř. že dětské figury v biedermeieru „strahlen auf Schritt und 

Tritt eine uferlose Kindlichkeit aus.“ (34)  

Trefný je každopádně opakovaný poukaz, že Stifter byl jedním z prvních německých 

autorů, kteří dětským postavám propůjčovali stejnou reálnost a samostatnost znázornění 

jako ostatním – jeho dětští protagonisté jsou daleko méně typy, než bylo do jeho doby 

zvykem. Autorka to podrobně dokládá i ve stěžejní a nejpřínosnější kapitole 

„Kinderprotagonisten bei Stifter“ (37-86), v níž věnuje pozornost Stifterovým souborům 

„Studien“, „Bunte Steine“ a stručně též románu „Der Nachsommer“.  

Z množství zajímavých aspektů interpretace vybírám tři: (1.) Diplomandka již v jedné 

z úvodních kapitol popisuje šťastná rozuzlení mnohých z jeho povídek jako „Glücksutopie“ 

(30) a naznačuje tak jejich implicitní problematičnost, resp. konflikt s realitou. I dále hovoří o 

rozporu mezi „seinem reinen Ideal und der erlebten Wirklichkeit“ (37) u Stiftera. U 

příležitosti výkladu programu tzv. mírného zákona neopomene mnohdy opomíjenou 

skutečnost, že provedením leckterých svých próz Stifter tomuto programu protiřečí (64). 

Tento rozpor by bylo možné dále rozvést v interpretacích jednotlivých textů: nakolik s ním 

Stifter pracuje vědomě? (2.) Další otázka vyplývá z absence rozvahy k metodě v úvodních 

kapitolách: Jestliže nebyla vyjasněna metodická východiska interpretace, není pak jistou 

interpretační libovůlí, zda určité znázornění dětských figur bude interpretováno biograficky 

(např. k „Das alte Siegel“ – Stifterova reakce na pocit viny vůči Amalii, str. 54) nebo jako 

prostředek obecnější (morální) výpovědi (např. k „Brigitta“, s. 56n.)? (3.) V interpretacích 

autorka pracuje s typologií romantického a osvícenského pojetí dítěte (zejm. 31nn, 38, 52, 

87). Jednou z hlavních tezí, opakovaných i v závěru, je, že u Stiftera se romantické a 

osvícenské prvky mísí. V kapitole 4. ovšem obě pojetí byla postavena spíše proti sobě – u 

obhajoby by tedy autorka mohla blíže objasnit, jak jejich spojení chápe (hraje přitom roli 

rozlišení mezi dobově příznačným chápáním dítěte a pojetím jeho znázornění?). Otázka také 

je, jakou výpovědní hodnotu mají podobné historicko-typologické výpovědi: nejsou 

‚romantický‘ a ‚osvícenský‘ jen velmi schematizované heuristické pojmy, které se při detailní 
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interpretaci (již diplomantka provedla) textů vždy tak či onak zpochybní resp. doloží pouze ve 

‚smíšených‘ podobách? 

Jazyková úroveň práce je vcelku dobrá, bohužel ruší opakované elementární chyby, 

jež patrně lze přičíst na vrub korektorské nepozornosti – namátkou „hat gescheitert“ (7), 

„viele der […] ausgelasene Mitbürger“ (14), „die kindlichen Erwachsene“ (32), „die Bunte 

Steine“ (62) atp.; totéž platí pro chyby vzniklé patrně přeformulováním původního textu 

(„Die Kinderprotagonisten werden nicht immer im Zentrum der Geschichte.“, str. 6). Někdy 

diplomantka volí poněkud nepřesné či neobratné (až nesprávné) formulace (např. hned 2. 

věta na str. 7). Textu by tedy prospělo ještě jedno čtení. Technika filologické práce je 

zvládnuta dobře, místy bych upřednostnil přesnější odkazování – např. u pozn. 57 není 

zmíněn konkrétní text, ale pouze příslušný svazek ze Sämtliche Werke (Praha, 1927). Pokud 

se zmiňují „viele Kritiker“ (s.62), kteří o něčem diskutovali, bylo by záhodno poukázat 

alespoň na vybrané z nich nebo na přehled příslušné diskuse jinde v sekundární literatuře. 

Po všech kritických připomínkách je nutno zdůraznit, že diplomantka zpracovala své 

téma přehledně, podrobně a čtivě. Její diplomová ráce nepochybně dokládá její schopnosti 

přesvědčivé, relevantní a argumentačně dobře vystavěné interpretace zvolených textů.    

Celkově považuji práci za zdařilou a bez výhrad ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 4. 9. 2011 

       Mgr. Štěpán Zbytovský, PhD. 

 


