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Předložená diplomová práce (113 stran textu a 8 stran obrazová příloha) je psána německy, 

obsahuje úvod, dvě kapitoly věnované životním peripetiím a dílu Heinricha Bölla, včetně

zařazení autora do kontextu německé literatury, a charakteristiku poetiky spisovatele se 

zdůrazněním jeho „estetiky humánnosti“, rozpracované ve Frankfurtských přednáškách ze 

začátku 60. let. Tyto úvodní části teoretického charakteru (s. 4 - s. 26) tvoří východisko pro 

následující interpretační kapitoly. 

Ve třetí kapitole, která je zákonitě nejobsáhlejší z celé diplomové práce (s. 26 – s. 76), je 

autorčina pozornost soustředěna na samotný román Ansichten eines Clowns. V jednotlivých 

subkapitolách je pojednáno o vzniku a recepci díla a o jeho zařazení do širšího historického 

kontextu. Stěžejní část je věnována samotné interpretaci, v níž se autorka nejdříve zaměřila na 

vysvětlení motta (slova apoštola Pavla v Listě Římanům) a jeho významové sepětí s dějem

románu.

Velmi podnětné jsou rovněž následující subkapitoly V labyrintu „pokrokového“ katolicizmu 

(Im Labyrint des „fortschrittlichen“ Katholizismus) a „Mezi zákonem a milosrdenstvím“

(podle románového citátu „Zwischen Gesetz und Barmherzigkeit“), v nichž dominuje 

interpretace Böllovy kritiky oficiálního katolicizmu v německé poválečné společnosti

v kontextu románového ztvárnění. V tomto rámci akcentované milostné téma je traktováno 

zejména v subkapitole Příběh (mimo)manželské lásky (Geschichte einer /außer/ehlichen 

Liebe). Tato část práce je detailně propracovaná a velmi originální, autorka dokáže suverénně 



a přesvědčivě polemizovat např. s hodnoceními románu literárního kritika M. Reich-

Ranického. Její interpretace lze dokonce považovat za příspěvek k böllovskému bádání. 

V obdobných intencích je koncipována rovněž poslední kapitola, která přináší srovnání 

uvedeného románu a jeho filmové podoby (režie: Vojtěch Jasný) z r. 1976. 

Diplomantka předložila detailní interpretace s vlastními fundovanými komentáři, které 

diplomovou práci posouvají na úroveň práce rigorózní. Vhodně využila citace z primární i 

sekundární literatury a vypracovala obsáhlý a velmi přesný poznámkový aparát (311

poznámek). Samotný text uzavírá osmistránkové resumé v německém jazyce a stručnější 

shrnutí výsledků diplomové práce v jazyce českém. Je třeba vyzvednout také jazykový projev 

v němčině, který je v diplomové práci na velmi vysoké úrovni. 

K práci je připojena obrazová příloha, která vhodně přibližuje filmovou podobu románu, 

interpretovanou v práci.

      

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení navrhuji známku výborně (1).

Při obhajobě by se měla autorka vyjádřit k následující otázce:

1. Jak byste román nebo jeho části, a také Vaše interpretace, využila ve výuce na střední škole 

(gymnázium apod.)? Co byste akcentovala a proč?   

V Praze, dne 27. 5. 2013 Doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.


