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Předložená diplomová práce je psána německy, obsahuje úvod, jednu literárně historickou 

kapitolu a dvě analytické kapitoly, shrnutí v německém i v českém jazyce, seznam pramenů a 

obrazovou přílohu (8 stran).

Diplomantka si za téma své diplomové práce o rozsahu 167 stran zvolila interpretaci postav 

antifašistických emigrantů ve dvou německých románech. Jedná se romány v českém 

prostředí téměř neznámé, i když oba autoři - Alice Rühle-Gerstel a Hans Natonek - jsou 

pražskými rodáky a v Praze prožili své dětství i dospívání. Svoji druhou vlast našli 

v Německu, kde si založili rodiny a vykonávali svoje povolání. Do Prahy se vracejí jako 

antifašističtí emigranti po roce 1933. Jejich románová díla, silně autobiograficky laděná,

přibližují literárními prostředky možnosti a hranice exilové existence. Protagonisté (Hanna 

Last a Peter Nyman) jsou zvláštním typem emigrantů – jsou to reemigranti (podobně jako i 

jejich autoři), kteří se vracejí do své vlasti poté, co z ní na mnoho let dobrovolně odešli.

Utíkají z Německa především z rasových, ale také z politických důvodů. 

   

V úvodu se autorka diplomové práce zmiňuje o své motivaci pro výběr tématu a formuluje cíl 

práce, jakož i zaměření jednotlivých kapitol v celkové struktuře práce.  

První kapitola je rozvržena do čtyř podkapitol, věnovaných problematice antifašistické 

emigrace z Německa po nástupu Hitlera k moci. Připomenuta jsou i exilová centra a tehdejší 

publikační možnosti pro německé spisovatele a publicisty. Poslední subkapitola představuje 

Prahu jako významné exilové centrum a zároveň místo podstatné části děje obou románů.

Tato kapitola má logické členění a tvoří vhodné „entré“ do problematiky románů a jejich 

interpretace. I když autorka pracuje se sekundární literaturou, zdá se, že její historické 



povědomí je poměrně slabé, protože mnohé formulace jsou velmi zjednodušené až zavádějící. 

Např. na str. 13 se píše: „Viele Schriftsteller litten darunter, dass die deutsche Sprache von der 

Regierung missbraucht wurde und mehr als 2000 entschieden sich Deutschland schon im 

Jahre 1933 aus politischen, religiösen oder rassischen Gründen zu verlassen [...]“. Snad si 

nikdo doopravdy nemůže myslet, že zneužití jazyka národně socialistickou vládou 

představovalo hlavní popud k emigraci spisovatelů z Německa. Uvedená věta, v níž je tento 

důvod uváděn jako první, takto absurdně působí. 

Velmi naivně a v daném kontextu nevhodně zní poslední odstavec části 1.1, kde se kromě 

jiného konstatuje, že mnoho zemí se účastnilo 2. světové války a že nebyla svoboda (v 

Německu?), neboť lidé se nemohli například svobodně vyjadřovat nebo se svobodně 

zamilovávat. Z těchto i dalších důvodů utíkalo mnoho lidí z Německa a hledalo „opravdovou 

svobodu“ („wahre Freiheit“) v cizině. Exil znamenal pro mnohé útočiště, záchranu, ale mohl 

poskytnout něco jako „opravdovou svobodu“? Co tím autorka vlastně míní? 

V kapitole věnované představení nejdůležitějších exilových center se vedle Francie, Velké 

Británie a dalších zemí zmiňuje také Španělsko a Itálie, ale nespecifikuje se, o jaký časový 

úsek se jedná. Asi sotva by se odvážil antifašista z Německa hledat útočiště ve Frankově 

Španělsku nebo Mussoliniho Itálii!     

Musím upozornit i na věcné chyby literárně historického charakteru: Grete Reiner nebyla 

známou spisovatelkou, jak se uvádí na str. 20, nýbrž pouze překladatelkou a redaktorkou 

(diplomantka si ji asi plete se spisovatelkou Lenkou Reinerovou). Pražská periodika „Die 

Prager Presse“, „Das Prager Tagblatt“, „Der Prager Montag“ a „Der Prager Mittag“ nebyla

exilová periodika, vycházela v Praze již před r. 1933.

Subkapitola věnovaná Československu a Praze jako exilovému centru má nadbytečný úvod 

mapující vznik ČR, přináší však celou řadu relevantních informací, i když bez důsledné 

časové datace a s několika nelogickými spojeními (např. na str. 24 bezprostředně po větě, v 

níž se konstatuje, že Masaryk poskytl emigrantům z Ruska a Ukrajiny finanční pomoc a také 

školy, následuje věta: „In der Tschechoslowakei gab es viele Proteste gegen das 

unmenschliche Hitlerregime.“). Takové významové „skoky“ se bohužel objevují i v dalších 

kapitolách a podstatně snižují výpovědní hodnotu celé práce.

Stěžejní část diplomové práce představují kapitoly druhá a třetí, v nichž je pozornost 

soustředěna na životní peripetie obou autorů a na interpretaci románů Der Umbruch oder 

Hanna und die Freiheit a Die Straße des Verrats se zaměřením na postavy emigrantů.



V biografické části obou kapitol autorka dokázala soustředit snad veškerý dostupný materiál a 

chronologicky nastínit portrét málo známých autorů (o A.Rühle-Gerstel existuje monografie 

M. Markové, o kterou se autorka opírala, ale o H. Natonkovi bylo nutné jednotlivé informace

shromáždit).  

Autorka diplomové práce poměrně vyčerpávajícím způsobem představuje tematiku vybraných 

románů a v rámci svého pokusu o přiblížení románového děje charakterizuje také jednotlivé

protagonisty, a to i se soustředěním na „emigrantské postavy“. Interpretace však často zůstává 

jen na úrovni popisností a nevyužívá všech možností, např. specifiky jazyka postav apod.

Čtenář dostává k dispozici velmi bohaté rešerše k zaměření jednotlivých subkapitol (symboly, 

témata, motivy, jazykové prostředky atd.), které poukazují na velkou píli diplomantky, avšak

často zde absentují důsledná hodnocení a vlastní komentáře. Právě to považuji za 

nejzávažnější nedostatek práce. 

Jazykový projev v němčině je na solidní úrovni, avšak stylistické prohřešky lze evidovat 

v každé kapitole.

Jak ukazuje resumé (v německém i českém jazyce), diplomantka sice popsala románové 

postavy antifašistických emigrantů v Praze a zaznamenala do určité míry jejich situaci a jejich

chování, není však dost zřejmé, jak je nazírá jako literární postavy a jakých literárních 

prostředků bylo na jejich ztvárnění využito.

Závěrem mohu pozitivně hodnotit výběr děl a celkovou strukturu práce, jakož i využívání 

citací z primární a sekundární literatury.              

Za zásadní nedostatek považuji, že autorka diplomové práce nedokázala vždy dostatečně 

využít analytického přístupu.  Nepodařilo se jí také odpovídajícím způsobem využít literárně 

vědné terminologie.

Přes uvedené výhrady doporučuji diplomovou práci Lucie Chalupníčkové k obhajobě.

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení navrhuji známku: dobře (3).

Při obhajobě by se měla autorka vyjádřit k následující otázce:

1. Který z uvedených románů dokáže podle Vás víc oslovit dnešního čtenáře a zprostředkovat 

mu situaci antifašistického exilu? V čem spatřujete jeho čtenářský potenciál? 

V Praze, dne 9. 1. 2012 PhDr. Viera Glosíková, CSc.




