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Posudek k diplomové práci 

 
Lenka Prajzlerová: Frauenfiguren bei Arthur Schnitzler. Vergleich, Analyse und 
Interpretation ausgewählter Texte. Praha, ÚGS FF UK, 2011, 126 s. 

 

Předložená diplomová práce se zabývá tématem v současném veřejném diskursu 

velice aktuálním – znázorněním ženy v moderní německé literatuře kolem roku 1900, na 

příkladu děl prominentního představitele vídeňské moderny Arthura Schnitzlera. To ovšem 

neznamená, že by předmět a provedení práce toliko sledovaly současný trend nastolování 

genderové tematiky v jeho triviální poloze. Naopak lze předeslat, že analýzy a interpretace 

zvolených textů téma poučeně a funkčně zpracovávají a představují přínosný příspěvek 

k odborné diskusi. 

O schopnostech diplomantky svědčí již samostatnost a motivace, s níž přistupovala 

k zadání a realizaci předložené práce. Mimořádné je již penzum textů, které diplomantka 

velice akribicky a přesvědčivě interpretuje – jedná se o texty notoricky známé a mnohokrát 

komentované, jako jsou dramata Liebelei (1895) a Reigen (1897) a  novely Fräulein Else 

(1924) či Traumnovelle (1926), nýbrž věnuje se i textům v literárním bádání dosud méně 

zohledňovaným – Das Märchen (1891), Frau Berta Garlan (1900) a Therese. Chronik eines 

Frauenlebens (1928). Již v tom (za předpokladu kvalitního provedení) je přínos této práce. 

Literárnědějinný kontext je přítomen spíše prostřednictvím odkazů ke standardním 

dílům literární historiografie; diplomantka se  v úvodní části (s. 12-26) věnuje nastínění 

vlastností a funkcí, které byly ženám dobově připisovány jako esenciální, přičemž jako třídící 

hledisko je nejprve zvoleno hledisko konfesní (coby určující perspektiva morálních a 

souvisejících představ ve společnosti). Práce neopomíjí ani postupně se otevírající možnosti 

vzdělávání žen a nakonec diferencuje postoje společnsti k ženám dle specifických rolí a 

situací – těhotenství, mateřství, sexualita, žena samoživitelka. Zde samozřejmě dochází 
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k jistým zjednodušením, ale právě o to diplomantce jde: o postižení typů, šablon a klišé 

v obrazech ženy. Obsáhlá kapitola třetí (27-46) totéž představuje pro vnímání ženy během a 

po první světové válce. Zde se zaměřuje na zřetelně profilované typy femme fatale, femme 

fragile a femme enfant. S touto podrobně rozpracovanou typologií pak pracuje diplomantka 

v interpretacích.  

  Ty jsou vypracovány pečlivě, přehledně a čtivě, byť v některých místech by jim 

prospělo krácení – důvodem je nepochybně snaha diplomantky o co největší srozumitelnost, 

nikoli kompoziční či metodické rozpaky. Metoda výkladu by ovšem mohla být úvodem 

výslovně reflektovaná – jedná se vlastně o zkoumání interakce mezi sociálně-

psychologickými obrazy ženy a jejich zrcadlením v motivické struktuře literárních textů. Závěr 

nicméně pregnantně dokládá interpretační suverenitu autorky: po obšírných analýzách 

jednotlivých figur, jejich konstelací a pestré palety souvisejících aspektů narativních textů 

může rozvést přesvědčivou tezi, že to, co Schnitzlerovi vyčítali mnozí kritikové, totiž že jeho 

znázornění žen je ploché a omezuje se právě na typy: Prajzlerová ukazuje, že tomu tak 

skutečně do značné míry je, ovšem jedná se nepochybně o vědomou vypravěčskou (či 

dramaturgickou) strategii, v níž typy jsou konfrontovány s autentickou realitou, nahlíženy 

z nečekaných úhlů pohledu i rozmělňovány. Právě prostřednictvím této hry s typy a klišé ve 

vnímání ženy Schnitzler nastavuje dobové společnosti kritické zrcadlo.   

K jazyku ani k technickým náležitostem práce nemám větších výhrad; jen řídce  se 

vyskytují drobnější jazyková přehlédnutí. Celkově považuji práci za velmi zdařilou a bez 

výhrad ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 4. 9. 2011 

       Mgr. Štěpán Zbytovský, PhD. 


