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Posudek školitele 

na bakalářskou práci Jany Tvrzové 

Die Kulturmetropole Berlin im 21. Jahrhundert durch die [aus der] Perspektive einer 

Germanistikstudentin 

Praha: FF UK, 2013, 50 s. + 7 s. příloh 

 

Berlín jako evropská kulturní metropole se dostala do povědomí už za Výmarské 

republiky a po válce jako osudově rozdělené město, v jehož západním sektoru pozvolna 

vznikala v obtížných hospodářských a politických podmínkách svébytná kulturní entita, jejíž 

nebývalý rozkvět nastal po znovusjednocení Německa, a tedy i Berlína v roce 1990. Berlín je 

v evropském a německém povědomí právě pro svou tragickou minulost fenoménem 

multikulturality a tolerance, a svým způsobem (přes všechny leckdy hluboké potíže s tím 

spojené) byl i vzorem pro soužití kultur, idejí i životních způsobů pestré struktury 

obyvatelstva. Každá práce k takovému tématu může být přínosem. 

Autorka bakalářské práce o kulturní metropoli na prahu 21. století si z nadšení nad 

pobytem v Berlíně během svého studia germanistiky zvolila postup sociologického výzkumu 

mezi kolegy studenty a studentkami v Berlíně, kterým zamýšlela zjistit, čím je pro ně Berlín 

významný a proč se ke studiu právě tam rozhodli. Vybrala si vzorek zhruba pěti desítek 

respondentů z domácího prostředí, Evropy a Asie. Vzhledem k určité povrchnosti a naivitě 

odpovědí (velmi častou odpovědí je gastronomie) nemohla dojít k žádnému prokazatelně 

kulturně zaměřenému výsledku, z něhož by bylo patrné, v čem Berlín jako kulturní centrum 

zcela převyšuje obdobná velkoměsta. V dotaznících se objevují výhradně obecně formulované 

odpovědi o bydlení a způsobu trávení volného času, proto z nich nelze vyčíst specifické 

kulturní směřování respondentů například směrem – Berlín je významné divadelní centrum, 

významné hudební centrum, významné filmové centrum, je v něm vysoká koncentrace 

literárních akcí (respondenti byli většinou studenti či studentky germanistiky), nabízí 

nebývalé poklady světového kulturního dědictví apod. Snad proto tato část práce sklouzává do 

osobních vzpomínek a srovnávání, která danému tématu práce – kulturní metropole Berlín – 

příliš neprospívá, ani ho neobohacuje, i když je zajímavým svědectvím.  

Přitom úvodní kapitoly v přehledu nabízejí obrovskou paletu berlínské kultury a 

vzbuzují očekávání pro druhou část, která pak svého naplnění nedojde – jejich prezentace je 

sice spíše výčtem a shromážděnými informacemi (trochu ruší použití jediného baedekeru pro 

celý Berlín) než vlastním přehledem, ale v takovém typu práce nelze očekávat přílišnou 

osobitost. Trochu mě mrzí, že ve specifikách berlínského života, přišly zkrátka typické 

„berlínské speciality“, které si zasloužily řádného vysvětlení jako třeba kapitolka o domě 

umění Tacheles. Pokud dotazníky vykázaly tak obrovské množství gastronomických 

odpovědí (vlastně pozoruhodné u studentů humanitních oborů a trochu vypovídající o 

současných společenských a kulturních hodnotách mladé generace), mohla být náležitě 

rozpracována kapitolka o berlínských specialitách (Currywurst, Bratwurst, Bockwurst, 

Eisbein, Berliner Kalbsleber, Kalbsgeschneltzes, Kasseler Rippen – nejsou z Kasselu? – 
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Pfannkuchen, Berliner Weisser mit Schuss, Weizenbier atp., s. 33). Jistě se dá najít i 

vysvětlení pro „Berliner Schnauze“ (s. 10), což je trochu něco jiného, než je v práci 

prezentováno, stejně tak si žádá vysvětlení citované tvrzení: „1989/90 wurde Berlin zur 

Metropole im Wartezustand“ (s. 11). 

Vyhodnocení dotazníků je velmi osobní, možná protože vychází z nedokonalých 

odpovědí. V této souvislosti se o Berlínu jako kulturní metropoli mnoho nedozvíme, přesto 

autorka předložila svědomitě zkompilovanou materiálově bohatou práci (i když některé reálie, 

viz výše, mohly být vysvětleny podrobněji, čímž by práce nepochybně získala na kvalitě). 

Bakalářská práce je napsána německy s nepatrnými gramatickými chybami, které jsou 

v mém exempláři vyznačeny. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou (2). 

 

V Praze 31.08.2013      Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 

 

 

 

 


