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K tématu práce
Lucie Chalupníčková se pro svou diplomovou práci zvolila poměrně obtížné, protože dosud 
málo zpracované téma. Zabývá analýzou výše jmenovaných děl, v níž se soustředí zejména na 
charakteristiku postav. Analyzované romány zařazuje do kontextu německy psané literatury 
30. let 20. století. Pojícím prvkem obou děl jsou autobiografické prvky a Praha jako jedno 
z klíčových míst životních příběhů autorů i jejich literárních postav.

Ke struktuře a provedení práce
Práce je rozdělena na úvod a tři kapitoly, z nichž je první věnována společensko-historickému 
pozadí, druhá a třetí výše jmenovaným autorům a dílům. Následuje dvojjazyčné shrnutí práce, 
seznam literatury a příloha s fotografiemi, které ilustrují život A. Rühle-Gerstelové a H. 
Natoneka. 
Součástí práce je CD s kompletním textem práce.
Práce je napsána v jazyce německém a obsahuje celkem 158 stran textu (včetně literatury) 
plus přílohy.

K jednotlivým částem práce a jejich provedení
 V úvodu práce posluchačka uvádí motivaci k volbě tématu diplomové práce. Tuto 

motivaci spatřuje v univerzálním dosahu potřeby hledání vlastní identity, která je často 
spojena s hledáním domova, na každého z nás. V této souvislosti diplomantka zmiňuje 
problém globalizace a válek, následně uvádí definice pojmů emigrant a exulant. Jako 
cíl práce si stanoví a) analýzu postav emigrantů se zaměřením na autobiografické 
prvky; b) ošetření společensko-historických souvislostí, v nichž se soustředí na 
exilová centra a zejména na Prahu. Diplomantka zde dále představuje členění práce. 
V práci není předložena žádná hypotéza.

 Kapitolu, kterou diplomantka věnovala dobovému kontextu románů – kapitolu 
s titulem Die deutsche antifaschistische Emigration – lze přiblížit jako pokus o co 
nejkomplexnější zachycení zkoumané problematiky. Avšak ve výsledku se toto 
pojetí ukázalo být příliš široké a jen velice těžko zpracovatelné – každá 
z podkapitol by se mohla stát tématem jedné diplomové práce.
Jednotlivé podkapitoly se nazývají Gründe für die Emigration aus Deutschland seit 
1933; Exilzentren; Verlage und Presse im Exil a Tschechoslowakei und Prag als 
Exilzentrum. Z textu práce není zřejmý klíč, podle něhož diplomantka při psaní 
jednotlivých podkapitol postupovala. Např. důvody pro emigraci, které diplomantka 
uvádí, a které konkretizuje na příkladu životních osudů spisovatelů, působí místy 
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poněkud zjednodušeně a formulačně ne zcela dotaženě. Na ploše třech stran (str. 12 –
15) je tak vylíčen 

- nástup národních socialistů k moci; 
- zklamání spisovatelů nad používáním němčiny – jazyka jejich 

literárních děl – v nové historické situaci; 
- rozpuštění odborů 
- a Norimberské zákony. 

Ne zřídka se vedle sebe objevují obtížně slučitelné myšlenky, které jako větný 
celek vyvolávají dojem nesourodosti, a to včetně práce s citovanými nebo 
parafrázovanými prameny (např.: … Viele Schriftsteller litten darununter, dass die 
deutsche Sprache von der Regierung missbraucht wurde und mehr als 2000 
entschieden sich sich schon im Jahre 1933 aus politischen, religiösen oder 
rassistischen Gründen zu verlassen und ins Exil zu gehen – vgl. BORNEMANN et al. 
2006, S 81). V textu tak částečně dochází k tematickým i časovým skokům (např. 
první odstavec na str. 15 se vztahuje k dění kolem roku 1939, druhý odstavec je zčásti 
reminiscencí let 2. světové války, aby se poté vrátil zpět do 30. let a utvořil tak 
přemostění k následující podkapitole. 
Podkapitola 1.2. Exilzentren vedle sebe řadí různé země a rozličná města (včetně 
Československa Prahy) podle časové posloupnosti, v níž byla emigranty vyhledávána. 
Praze je větší pozornost věnována až v podkapitole 1.3 Verlage und Presse im Exil
a konečně v podkapitole 1.4 Tschechoslowakei und Prag als Exilzentrum. 
Lucie Chalupníčková v této kapitole, stejně jako i v dalších částech práce, uvádí 
četné odkazy na sekundární literaturu. Některé z odkazů by si zasloužily bližší 
vysvětlení např. formou poznámky pod čarou (např. zmínka o tehdejším úředním 
jazyku v Československu, který diplomantka uvádí pouze v německé verzi –
Tschechoslowakisch – bez vysvětlení historických souvislostí a bez uvedení 
původního českého termínu (DP Lucie Chalupníčkové, S 22: KVAČEK 2002, S 112). 
Při obhajobě prosím o ošetření této skutečnosti.

 Kapitoly věnované románům Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit od Alice 
Rühle-Gerstelové, Die Straße des Verrats od Hanse Natoneka mají obdobnou 
stavbu: začínají autorskými medailony, pokračují nastíněním vzniku děl, podrobným 
vylíčením dějové linie, charakteristikou postav. Následuje přiblížení časoprostoru 
románů, krátký popis kompozice, stručné pojednání o stylotvorných a jazykových 
prostředcích a vypravěčských perspektivách. Prezentace románů končí analýzou 
symbolů, které v dílech objevují.
Životní i literární portréty Alice Rühle-Gerstelové a Hanse Natoneka lze 
považovat za zdařilé, přinášející relevantní informace o osobnostech, kterým 
v sekundární literatuře dosud nebyl věnován významnější prostor. 
Podkapitoly nazvané  Inhaltliche Wiedergabe jsou podle mého názoru velice 
podrobným převyprávěním děje. Na jednu stranu tak vzniká dobrá výchozí báze pro 
následný rozbor z pohledu literární vědy, na druhou stranu se tak snižuje možná 
plastičnost analýzy formou plošného vstupního vyprávění. 
Po vylíčení románových příběhů následuje hledání paralel mezi dějovou linií 
románů a životem autorů. Tímto postupem se dle mého soudu částečně narušuje 
kompaktnost analýzy, v níž diplomantka pokračuje charakteristikou jednotlivých 
postav. 
Lucie Chalupníčková se zde v souladu se zadáním práce věnuje především 
postavám emigrantů, které staví do středu širokého spektra dalších postav. 
Avšak i analýza postav (zřejmě kvůli širokému záběru) vzbuzuje spíše dojem 
popisu. 



3

Za zajímavější považuji motivické rozbory symbolů umístěné do závěru kapitol 2 
a 3.
Diplomantka ve svých analýzách průběžně odkazuje na konkrétní místa 
v románech, cituje kratičké úryvky, avšak nepracuje s kompaktnějšími ukázkami 
textu, které by navodily jejich atmosféru. Analýza románu nezahrnuje současný 
ohlas románů.

 V závěrečném (dvojjazyčném) shrnutí Lucie Chalupníčková porovnává oba 
analyzované romány. Zaměřuje se přitom (opět v souladu s cíli své práce) na 
charakteristiku hlavní postav, na autobiografické prvky promítající se do 
životních osudů literárních hrdinů. I zde diplomantka zůstává převážně na rovině 
popisu, protože v komparaci vychází především z děje románu: upozorňuje na 
shody i odlišnosti zápletek a jejich rozuzlení.
Za chybné považuji následující konstatování věnované ilustracím: „… Další 
rozdíl mezi oběma romány je tentokrát ve formě knihy. Natonkův román neobsahuje 
žádné ilustrace. Naproti tomu u románu Rühle-Gerstel je mnoho obrázků, které 
znázorňují hlavně Prahu, ale také jiná města a místa v tehdejším Československu.“
(Viz DP Lucie Chalupníčkové, S154). Při obhajobě prosím o vysvětlení, zda jsou 
ilustrace pořízeny autorem a zda jsou součástí textu, či zda mají pouze 
doprovodný charakter a text „jen“ dokreslují. Lze se domnívat, že diplomantka 
v tomto případě zhodnotila „řemeslné vyhotovení“ literárního textu ve formě média –
konkrétního vydání knihy doplněné obrazovým materiálem. Hodnotící komentář se 
v tomto případě netýká analyzovaného románu jako čistě literárního textu konkrétního 
žánru.

Celkové hodnocení
Jedná se pečlivě vypracovanou práci se snahou o pevnou a do šíře běžící strukturu. 
Oceňuji záměr zachytit zkoumanou problematiku co možná nejdokonaleji. Cením si 
také velkého množství sekundární literatury, kterou posluchačka zpracovala. Avšak 
v teoretické kapitole práce místy vzbuzuje dojem nekompaktnosti. V analýzách románů 
se posluchačka přes veškerou důkladnost zcela nevyvarovala popisnosti. Práce má místy 
jazykové slabiny (drobné jazykové chyby v německé části textu a stylistické chyby, které 
se objevují v české verzi závěrečného shrnutí – viz např. výše uvedená citace). 
Předkládanou práci doporučuji k obhajobě a v závislosti na ní ji hodnotím známkou 
dobře.

Náměty k diskusi při obhajobě práce
1.      V obou románech jsou důležité motivy ženských a mužských postav, motivy lásky
a partnerství. Jak byste vyhodnotila (ne popsala) promítnutí problematiky genderu do tématu
emigrace? Bylo podle Vašeho názoru „snazší“ vyrovnat se s emigrací pro hlavní i vedlejší
ženské či mužské postavy? Bylo to snazší pro Hannu v románu Der Umbruch oder Hanna
und die Freiheit a obtížnější pro Petra a jeho partnerky v románu Die Straße des Verrats
nebo naopak? Bylo snazší vyrovnat se s emigrací jako životním osudem pro A. Rühle-
Gerstelovou jako ženu –  spisovatelku nebo pro H. Natoneka  jako muže – spisovatele?
2.    Vyberte, prosím, z každého románů ucelenější ukázku, která podle Vašeho názoru 
reprezentuje celkovou atmosféru každého jednotlivého díla, a která se vztahuje 
k problematice exilu a hledání vlastní identity.

V Praze, 9.1.2012 PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.




