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Posudek k diplomové práci 

 

Zuzana Poláčková: Ehre und Tugend in signo temporis. Am Beispiel der Protagonistinnen 

der Texte G. E. Lessings, F. Hebbels und A. Schnitzlers. Praha, ÚGS FF UK, 2011, 72 s. 

 

 

Předložená diplomová práce se zabývá tématem v současném odborném diskursu ne 

právě módním, v kontextu reflexe rozpadu hodnot v umělecké moderně a hodnotového 

relativismu v postmoderně ovšem o to zajímavějším. V centru pozornosti jsou pojmy cti a 

ctnosti, ztvárněné ve vybraných literárních textech náležejících nepochybně ke kánonu 

německojazyčné literatury. Diplomantka pro své analýzy zvolila tři texty reprezentující 

literaturu vrcholného osvícenství, raného realismu a klasické moderny. Komplexně pojatý, 

byť jen selektivní výklad k pojetí cti a ctnosti v literatuře uvedených tří epoch by nepochybně 

zabral mnohonásobně více prostoru, než jaký je možno vymezit diplomové práci. 

Diplomantka v tomto směru vhodně postupovala při volbě analyzovaných textů – vybrala 

takové texty, jejichž látky vykazují jisté analogie, konkrétně texty, v nichž stěžejní roli hrají 

vztahy dcera-otec, v jejichž radikálním narušení se tak či onak osvědčují (či naopak 

rozmělňují) obrazy cti a ctnosti: jednu z prvních měšťanských tragedií, Emilii Galottii G. E. 

Lessinga, význačnou tragedii Maria Magdalena F. Hebbela a novelu Fräulein Else Arthura 

Schnitzlera.  

Přehledné členění práce odráží promyšlenou logiku výkladu: tři hlavní kapitoly se 

postupně zaměřují na jednotlivé texty (sociální kontextualizaci, charakterologie 

protagonistů, problematika cti a ctnosti; za nejpřesvědčivější považuji interpretaci Lessingova 

dramatu), čtvrtá kapitola shrnuje a porovnává hlavní interpretační teze. Členění však není 
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naplněno schematicky, o čemž svědčí další specifické kapitoly, které reagují na individualitu 

každého interpretovaného textu, jeho vzniku či autorskému meta- a paratextu (zejm. kap. 

1.2 k prehistorii látky Emilie Galotti, 1.3 k problému smrti Emilie, 2.2 ke vztahu mezi 

Hebbelovými mimoliterárními a literárními vyjádřeními jeho pojetí cti). Je tak zajištěna 

základní ‚matice‘ umožňující srovnávání srovnatelného a zároveň ochráněna svébytnost 

textů. 

Je nutno předeslat, že diplomantka zpracovala analýzy všech tří textů s nemalou 

akribií a osvědčuje schopnost logicky argumentovat a vystavět funkční argumentační celek. 

Na první pohled je dále patrné, že práce nenásleduje konvenční žánrovou osnovu, v níž jsou 

nejprve teoreticky rozebrány téma a metodologie zkoumání. V tomto případě se nicméně 

volba diplomantky postupně ukazuje jako problematická a měla by být předmětem diskuse 

při obhajobě: nebylo by lépe nejprve explicitně nastínit vlastní či přejatá obecná vymezení 

pojmů cti a ctnosti/í, resp. jejich historii v pojednávaném období? Takto je bohužel místy 

poněkud nezřetelné, jak tyto pojmy autorka chápe, mluví-li jednou o „pojmu cti a ctnosti 

(dem Ehre- und Tugendbegriff)“ (s. 7) a jinde o dvou různých pojmech. V úvodních 

podkapitolách (1.1, 2.1, 3.1) i jinde se objevují alespoň náznaky vymezení těchto pojmů 

v daném historickém období – například měšťanské ctnosti (píle, spořivost etc.) nacházejí 

uplatnění nikoli ve velkých Staatsaktionen, nýbrž především ve sféře rodiny. Proto, jak píše 

citovaný H. B. Nisbet, je právě vztah dcery a otce tak často pozadím, na němž je čtenář 

s těmito základními sloupy morálky konfrontován. Znovu se diplomantka dostává k definici 

ctnosti v osvícenství v kapitole 1.5. v citátu M. Fickové (s. 27 – „ctnost je primárně láska 

k člověku, napájená láskou k Bohu“) a popisu obecného a specifického pojmu cti (ženské). 

Jak se oba výklady k sobě mají? A jak k dalšímu, poněkud nejasnému zjištění, že „die Tugend 

der Tochter steht nicht nur für  ihr eigenes Ehrenbild“ (s. 31)? V kapitole k Hebbelově 

dramatu se k titulním veličinám dostává autorka až na samotném konci, ovšem jak rozumět 
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identifikaci „die Tugend Klaras – ihre weibliche Ehre“ (s. 46)? Nejde snad o rozličné termíny? 

V seznamu literatury diplomantka uvádí tituly, které mohly více pomoci s vyjasněním 

pojmových východisek – Ritter 1998 a Rattner 1988 – ovšem obě docházejí využití až 

v závěru práce.  

Kromě této stěžejní kritické připomínky se nabízí několik dílčích otázek: Lze za dějinný 

kontext pro Schnitzlerovu Fräulein Else považovat „fin-de-siécle“ jen proto, že děj je situován 

do doby kolem r. 1900? Ptá-li se diplomantka „Ist der Ehrenbegriff der Familie immer noch 

so wichtig, dass er über die selbstlose elterliche Liebe triumphieren kann?“, odkud se bere 

„die selbstlose elterliche Liebe“? Je o ní řeč v povídce samotné, nebo se jedná o 

předpokládanou hodnotu, vkládanou do interpretace toliko ze strany autorky?  

V závěru diplomantka shrnuje teze, zjednodušeně je lze shrnout takto: v Lessingově 

dramatu pozoruje větší důraz na ctnost, u Hebbela naopak převažuje čest (rodiny), u 

Schnitzlera diagnostikuje již úplný rozpad ctnosti a pokrytecké chápání cti (či pouhé zdání 

cti). I zde se ovšem projevuje výše zmíněná absence přehledné rozvahy k definici obou 

centrálních pojmů. 

Technice filologické práce i jazyku předložené diplomové práce by rozhodně prospěla 

ještě jedna korektura. Pokud ovšem odmyslíme zjevná přehlédnutí, lze obojí považovat za 

odpovídající požadované úrovní DP. 

Z uvedeného vyplývá, že při obhajobě práce bude třeba prodiskutovat několik 

významných otázek, celkově ovšem považuji práci za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 

 

V Praze 4. 9. 2011 

       Mgr. Štěpán Zbytovský, PhD. 

 


