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Adalbert Stifter, jeden z nejvýznamnějších rakouských spisovatelů 19. století, bývá 
pro svůj původ ze Šumavy českou germanistikou často přiřazován k významným německy 
píšícím spisovatelům z českých zemí, často i proto, že to byla právě pražská germanistika 
v osobě Augusta Sauera a jeho žáků, kdo mu po desetiletích zapomnění na přelomu 19. a 20. 
století pomohl na „literární výsluní“ a zasloužil se tak o roli, jako dnes Stifter zastává 
v klasické rakouské literatuře.  

Předkládaná diplomová práce o dětských postavách ve Stifterově díle se v řadě 
diplomových prací o tomto autorovi odlišuje především zaměřením na vztah Stifterova 
pedagogického programu (byl povoláním školní inspektor) k vlastnímu dílu. Diplomantka se 
v ní zabývá jak vlivem Stifterovy koncepce výchovy „školou života“ (Schule des Lebens), jak 
ji formuloval v traktátu Über die Schule (1849), tak jeho představ o štěstí v duchu 
osvícenského humanismu, jakož i vlivem proslulého poetologického konceptu „zákona 
mírnosti“ (das sanfte Gesetz) – zde se mi líbí překlad „laskavý zákon“ -  na Stifterův život a 
tvorbu. V této souvislosti je příkladná přehledná kapitola o dobové pedagogice (s. 25 – 30), 
v níž autorka podává systematický výklad o dobovém školském systému i leckdy moderních 
průkopnických pedagogických metodách, které Stifter v polovině minulého století zastával. 
Role učitele jako milujících uvaděče do života a průvodce po něm, jak ji nastínil ve svém 
pedagogickém traktátu, našla pak uplatnění v četných postavách jeho díla, nejvýrazněji jistě 
v Risachovi ve výchovném románu Pozdní léto. S dílem dobře propojena je i první 
životopisná kapitola (s. 7 – 18), v níž je čtivým, až esejistickým jazykem popsán příběh 
nelehkého života tohoto spisovatele, malíře a pedagoga. Přiřazení Stiftera k dominantnímu 
proudu biedermeieru (dodejme, že s tímto termínem pracuje literární historie až od 20. století, 
zmínka o tom by v práci chybět neměla) vychází z průkopnické studie Wilhelma Bietaka o 
rakouském biedermeieru z roku 1931 a k dokreslení dobové situace i přes stručnost postačuje. 
Před vlastním rozborem jednotlivých dětských postav ve všech relevantních Stifterových 
textech zařazuje diplomantka kapitolu (s. 31 – 36) o vnímání dětských postav literaturou od 
středověku do průrazného 18. století (Rousseau, Pestalozzi) a podává stručný přehled o 
diskursu i výběr zásadních děl z německé jazykové oblasti s dětskou tematikou nějak 
spojených.  Vlastnímu rozboru a aplikaci výchovného konceptu jsou pak věnovány dvě třetiny 
práce. S výjimkou historického románu Vítek (Witiko) z autorova posledního období se 
diplomantka zabývá kompletní Stifterovou tvorbou a s výbornou znalostí problematiky její 
jednotlivé úseky i rozdílně akcentuje. Pokrývá tak dvacetiletí Stifterovy tvorby, shromážděné 
v povídkových souborech Studie a Pestré kameny a v románu Pozdní léto. K vlastnímu 
rozboru nemám zásadních námitek. Oceňuji diplomantčinu rozvahu i odvahu, samozřejmě 
inspirovanou četnou sekundární literaturou, kriticky se vyjádřit k některým slabším místům 
hlavně Stifterova poetologického konceptu, kdy proklamovaná bezvýhradná vzájemná 
symbióza člověka a přírody naráží i u samotného autora v úrovni dokonalosti aplikace na 
konkrétní příběh, v kterých občas dochází k logickým rozporům, tudíž i ke ztížené 
interpretaci, jíž si byl ovšem sám autor vědom a pokoušel se ji vysvětlit omezeností lidského 
poznání. Diplomantce se zdařilo prokázat, že Stifter chápe dětství jako etapu lidského vývoje, 
kterou lze spoluurčovat výchovným a vzdělávacím procesem (Menschwerdung v jeho 



poetologické koncepci), vrcholem jeho snah je pak umělecky přetvořený pedagogický 
program, jak jej nabízí v románu Pozdní léto.  

Diplomová práce byla vypracována za využití rozsáhlé sekundární literatury, přesto 
vznikla práce svým způsobem obsahově novátorská. Je napsána velmi slušnou němčinou, 
proto nepříjemně překvapí některé gramatické nedostatečnosti:  ist gescheitert (6), über etwas 
verfügen (29), seinen theoretischen Gedanken (32), die kindlichen Erwachsenen (32), auf 
ihren (47), keine gemeinsamen Spuren (47), zu einem besseren Menschen (48), zum 
Empfang (78), Züge (81), einem begegnen (83). 

 
 
Diplomovou práci jako velmi zdařilou doporučuji  k obhajobě. 
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