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Tématem diplomové práce je literární analýza ženských postav v sedmi vybraných 
dílech – ve třech dramatech (Das Märchen, Liebelei, Reigen) a čtyřech prózách (Frau Berta 
Garlan, Fräulein Else, Traumnovelle, Therese. Chronik eines Frauenlebens) - významného 
rakouského spisovatele Arthura Schnitzlera (1862 – 1931). Tento autor patří 
k nejvýznamnějším inovátorům psychologické prózy v německé jazykové oblasti, do 
literatury uvedl tzv. vnitřní monolog postav, byl nekonvenčním, značně provokujícím 
dramatikem, proti jehož hrám z prvního desetiletí 20. století nezřídka zasahovala cenzura, vše 
kvůli způsobu, jakým se umělecky zhostil společností tabuizovaných témat – od sexuality, 
společenské přetvářky a prolhanosti až po rozbujelý antisemitismus, vše na tzv. vídeňském 
materiálu. Diplomantka se o nezdravém společenském kontextu zmiňuje poukazem na 
rozdílný původ jednotlivých protagonistů Schnitzlerových děl, jejichž diferencované zázemí 
zakládá nezřídka vlastní konflikt jednotlivých příběhů (s. 118f.). Nicméně dobový kvas ve 
Vídni a potažmo v celé monarchii (pro Schnitzlera je samozřejmě rozhodující velkoměstské 
prostředí Vídně), bez něhož je osobnost Schnitzlerova formátu nemyslitelná, přichází v práci 
zkrátka, jakkoli diplomantka v krátkém představení dvou výrazných uměleckých a literárních 
center přelomu 19. a 20. století v německé jazykové oblasti cituje ze Stoesslova Vídeňského 
dopisu z roku 1897, který celou výraznou literární éru předjímá (s. 35). Ukotvení celého 
problému ženských hrdinek do tohoto kontextu, který se nabízí, by práci velmi prospělo. 
Postrádám ovšem jakékoli ukotvení tématu do celkového obrazu literárního vření Moderny. 
Čtvrtina práce se zabývá problematikou ženy ve společnosti od poloviny 19. století do 
prvních desetiletí století následujícího a vychází z obsáhlé několikasvazkové Historie ženy. 
Domnívám se, že pro účel diplomové práce je takový úvod příliš obsáhlý, když se navíc 
věnuje sice zásadní, nicméně pro interpretaci Schnitzlera leckdy irelevantní problematice 
např. náboženské. Tento fenomén pro něj zásadní roli nehraje, jemu jde o průnik do 
podvědomí a poukaz na neudržitelné společenské podmínky, které s odhalením vnitřního 
psychického světa vedou k nezadržitelné tragédii jedince. V kategorizaci ženských postav na 
femme fatale, femme fragile a femme enfant nabídla diplomantka určitý klíč k uchopení 
jednajících ženských hrdinek, uplatnila je při interpretaci Schnitzlerových hrdinek, to 
hodnotím velmi pozitivně, nicméně nenabídla, kromě úvodní kapitoly o obrazu ženy v umění 
(s. 34-46), žádné srovnání s probíhajícím literárním vývojem. Jak to vypadalo se ženskými 
hrdinkami v německé literatuře? Má tam Schnitzler ve své době adekvátně postupujícího 
literárního kolegu? Nabízí se alespoň letmé srovnání s Heinrichem Mannem. Nabízí se však 
navíc, pokud by srovnání v celoněmeckém kontextu bylo příliš náročné vzhledem k množství 
látky, i srovnání v rámci rakouské literatury. Ženské hrdinky z nejrůznějších sociálních vrstev, 
jejich tragédie, úpadek i pronikavý psychologický ponor do jejich rozervaného nitra nabízela 
před Schnitzlerem (a zčásti paralelně ještě s ním, ovšem z jiných uměleckých a společenských 
pozic) Marie von Ebner-Eschenbach. Kratší srovnávací kapitolka o paralelních dějích 
v literatuře zde očividně chybí a jistě bych ji doporučil i na úkor příliš rozsáhlého „ženského“ 
úvodu. 

 



Přes mé připomínky k ukotvení tématu diplomové práce do literárního vývoje buď 
celoněmeckého, nebo alespoň rakouského se diplomantka vlastního tématu zhostila dobře, 
takže k vlastní analýze a interpretaci nemám zásadních výhrad. Analytické kapitoly jsou 
přehledné, naplňují zadané schéma (typologie ženských postav s využitím třech základních 
typů, jejich význam pro narativní či dramatickou strukturu díla, vzájemná konfrontace 
jednotlivých ženských hrdinek v hlavních i vedlejších rolích) a lze s nimi v takovém pojetí 
souhlasit. Neškodilo by ovšem závěrečné obecné shrnutí diplomantčiných přesvědčivých 
výsledků o Schnitzlerovu pojetí ženy, které je v práci obsaženo roztříštěně podle jednotlivých 
kapitol. Diplomová práce přesvědčuje i důkladnou sekundární literaturou. Němčina je 
vynikající, některá opomenutí, vzniklá jistě při přepisu práce do čistopisu, jsem vyznačil ve 
svém exempláři.  

 
V práci chybí české a anglické resumé. 
 

 
 
Diplomovou práci doporučuji  k obhajobě. 
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