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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 

 

Předložená bakalářská práce srovnává román Heinricha Manna Professor Unrat oder das Ende 

eines Tyrannen (1905) s jeho filmovou adaptací Der blaue Engel (1930). Práce je psána velmi 

pěknou němčinou a obsahuje jen zanedbatelné množství gramatických chyb. 

 

Autorka si bohužel nevytvořila prakticky žádný teoretický rámec pro svou práci, tím pádem jí 

zjevně chybí jakékoli teoretické ukotvení. Seznam literatury svědčí o nízké kvalitě literárního 

přehledu: seriózní vědecká literatura v podstatě chybí, místo ní se objevují publikace vhodné 

spíše pro přípravu k maturitě (Homolková, Mai), v použité literatuře dále jednoznačně převažují 

slovníkové příručky. Práce má příliš popisný charakter, ulpívá na povrchu, vlastní kreativní část 

je stručná. Diplomantka až příliš často sklouzává k líčení děje a jeho prostému přetlumočení. 

Zbytečně velký prostor zabírá také biografická část, jež nepřináší žádné nové poznatky, a proto 

by měla být spíše součástí přílohy (životopis Marlene Dietrich, Emila Janningse či Heinricha 

Manna si lze dohledat prakticky kdekoli). Z hlediska obsahu je slabší i poněkud vágní závěr 

(jehož česká a německá podoba se navíc mírně obsahově liší). V české verzi autorka konstatuje, 

že „filmové zpracování má jinou podobu než román“ a dodává, že „hlavním cílem je popis obou 

dějů a jejich srovnání“.  



 

Formální úprava: doporučuji využívat zkratky Ebd. či Ibid., siehe Anm. … atd. Plná citace 

stejného pramene až pět krát za sebou na jedné straně působí rušivě.  

 

Struktura práce je místy velmi nepřehledná, doporučila bych podrobnější členění.  

 

Celkový návrh hodnocení: dobře 

 
 
 
Otázky k obhajobě: 

 

1. Jestliže hodnotíme film natočený podle knihy, pak nejenže jej vůči ní často stavíme do 

podřadné pozice, ale také jej srovnáváme podle hlediska, jež bývá u většiny diváků jediným 

kritériem pro pozitivní, či negativní verdikt. Mám tím na mysli věrnost adaptace předloze.  I Vy 

sama v závěru své práce konstatujete, že „filmové zpracování má jinou podobu než román.“ Z 

čeho podle Vás pramení vžité přesvědčení o nadřazenosti literární předlohy? Je tento postoj 

odůvodněný? 

 

2. Má vůbec smysl uvádět v resumé jako výsledek bádání zjištění, že „filmové zpracování má 

jinou podobu než román“? 

 

3. Zajímala jste se o to, proč byl film natočen pod názvem Der blaue Engel? 

 

 
V Praze dne 26. 8. 2013                                                
          podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


