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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 

Autorka bakalářské práce právem konstatuje, že Karl Tschuppik, žurnalista a spisovatel německého 
jazyka z Čech, patří dnes k autorům neprávem zapomenutým. Zjišťuje, že ani sekundární literatura k jeho 
dílu, zejména k románu Ein Sohn aus gutem Hause není nijak rozsáhlá. Ráchel Honsové se přesto 
podařilo naskicovat profesní cestu autora a interpretovat uvedený román z různých hledisek. Práce je 
zdařilá, ale autorka se bohužel nevyhnula několika jazykovým a stylistickým chybám, nepřesnostem a 
překlepům. Vyskytují se i menší věcné nekorektnosti. Zmíněná Liblická konference, která se dotkla i 
tvorby a působení K. Tschuppika, nebyla konferencí věnovanou F. Kafkovi (1963), ale Pražské německé 
literatuře (1965, viz sborník z konference Weltfreunde).     
 

 
Otázky k obhajobě: 

1. Wie würden Sie den Begriff „das gute Haus“ im Allgemeinen und im Kontext des Romans 
charakterisieren?    
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