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K jednotlivým částem: 

 

Autorka zvolila tradiční strukturu práce, tj. rozdělení na teoretickou a praktickou část. Teoretická 

východiska jsou přitom maximálně obsažná a představují solidní základ potřebný pro vlastní 

analýzu. V prvních dvou kapitolách je představen život Heinricha Bölla, jeho dílo, světonázor i 

hlavní aspekty Böllovy poetiky (mezi ně patří zejména zpochybňování hodnot moderní 

blahobytné společnosti a jejích institucí, hledání ztracené blízkosti v lidských vztazích či 

zaměření na dichotomii mezi vysokým a nízkým). Autorka dále na konkrétních příkladech 

dokládá klíčový význam těchto aspektů pro interpretaci románu Ansichten eines Clowns.  

 

V praktické části práce diplomantka prokazuje velice dobrou schopnost interpretace. Román je 

nejprve zasazen do širšího společenského, kulturního a politického kontextu. Při analýze autorka 

vychází z někdy až kontroverzních tvrzení předních literárních kritiků a představitelů katolické 

církve, s nimiž statečně polemizuje. Ve své analýze poukazuje zejména na skutečnost, že 

existující interpretace románu zdůrazňují v první řadě v díle obsažené anti-katolické prvky; 

vyzdvihují např. Böllovu kritiku rozporuplných praktik katolické církve a skutečnost, že Böll 

upozorňuje na rozpor mezi mocensko-politickými zájmy instituce a jejím původním posláním. 

Autorka práce se naopak snaží akcentovat Böllovo pro-křesťanské stanovisko. Interpretace 

Barbory Leššové se opírá o motto, kterým je slovo apoštola Pavla v Listě Římanům, jehož 

původní biblický smysl nejprve vysvětluje a poté objasňuje v kontextu románu. Dochází k řadě 

zajímavých zjištění, mj. že autor připisuje „spirituálnost a pochopení evangelia postavám, jež 

stojí mimo oficiální církev“ (107). V této souvislosti bych u obhajoby uvítala diskuzi na téma 

bezvýhradné subjektivity hlavní postavy románu (nehraničí místy s egoismem? Viz náměty 

k rozpravě). 

 

V závěrečné části práce srovnává diplomantka knihu s jejím filmovým zpracováním a konstatuje, 

že film akcentuje spíše anti-katolické myšlenky a názory. Samotný text práce uzavírá přehledné 

resumé v německém a českém jazyce.  

 

Autorka ve své diplomové práci dodržela veškeré požadavky na formální náležitosti práce 



včetně úpravy. Jedinou drobnou „vadou na kráse“ je velmi malý počet gramatických nepřesností, 

které jsem do textu vyznačila tužkou (jde spíše o přehlédnutí či překlepy) a občasné zaměňování 

pomlčky a spojovníku. Citáty z literatury uvedené v uvozovkách není nutné zvýrazňovat navíc 

ještě kurzívou (to platí i pro delší citace). 

 

Zpracování práce ukazuje na autorčinu značnou erudovanost, vynikající orientaci v problematice, 

jakož i znalost relevantní literatury. Jedná se o vysoce nadprůměrnou práci, která více než bohatě 

splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Autorka věnovala tématu opravdu mimořádnou 

pozornost.  

 

 

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku: 

výborně (1). 

 

Otázky, náměty k rozpravě: 

 

 

1. Stimmen Ihrer Meinung nach die Aussagen und die Person von Hans Schmier überein? (Trotz 

der offensichtlichen Betonung auf Menschlichkeit kann Hans andere Menschen sehr hart 

behandeln…). 

 

2. Wie verstehen Sie Hans‘ merkwürdige Behauptung, er könne Gerüche durch das Telefon 

wahrnehmen?  

 

 

 

V Praze, dne 24. 5. 2013                Eva Markvartová, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


